
AddLife förvärvar EuroClone S.p.A.
AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det italienska bolaget EuroClone S.p.A till affärsområdet Labtech. Bolaget är
en ledande leverantör av instrument och förbrukningsvaror inom Cell- och Molekylärbiologi i Italien och omsätter ca 27 MEUR. Förvärvet
utgör ett insteg på den italienska marknaden inom ett segment där AddLife redan är etablerad som leverantör på den nordiska marknaden.
AddLife bedriver sedan tidigare verksamhet i Italien inom affärsområdet Medtech.

EuroClone marknadsför och säljer en bred portfölj både av marknadsledande varumärken samt egna varumärken inom Cell- och Molekylärbiologi. Därutöver
har bolaget en mindre verksamhet med nischade produkter inom Medtech. EuroClone innehar distributions-rättigheter i Italien för några av AddLifes redan
befintliga leverantörer i Norden, vilket gör att AddLifes position på den europeiska marknaden ytterligare stärks.

Bolaget har sitt huvudkontor i Milano och försäljningen sker både med egna säljresurser och genom regionala agenter. Bolaget har idag 58 anställda och
omsätter ca 27 MEUR på den italienska marknaden. Bolagets slutkunder utgörs av de främsta sjukhuslaboratorierna, forskningscentra, privata kliniker samt
industriella centra i Italien.

- Förvärvet innebär att vi vidgar vår geografiska marknad inom ett intressant marknadssegment där vi sedan tidigare är en väl etablerad leverantör i
Norden, vi stärker ytterligare våra långvariga affärsrelationer med ett antal av de leverantörer som EuroClone också representerar, säger Peter
Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech, AddLife AB

- Jag värdesätter verkligen AddLifes förvärv av EuroClone, vilket säkerställer kontinuitet och möjliggör fortsatt expansion på den Italienska marknaden och
export av egna varumärken. Jag kommer fortsätta som VD i EuroClone åtminstone de kommande två åren för att säkerställa ett smidigt överlämnande av
verksamheten och garantera framgången för verksamheten till förmån för AddLife, EuroClones anställda och leverantörer, säger Franco Aiolfi, VD och
största aktieägare i EuroClone S.p.A.

Tillträde sker i januari 2020. Förvärven bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2020.

Stockholm den 28 november 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech, AddLife AB, +46 702 87 00 87

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor
huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter

cirka 3,2 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife Ab (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s. Marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 14:45 (CET).


