
AddLife förvärvar BioCat GmbH i
Tyskland
AddLife fortsätter sin europeiska expansion och förvärvar BioCat GmbH (”BioCat”) till
affärsområde Labtech. BioCat är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för
forskning inom Life Science och omsätter cirka 9 mEUR. Bolaget är etablerat i Tyskland men har
också försäljning i Österrike och Schweiz, vilket ger AddLife möjlighet till ytterligare expansion
inom dessa marknader.

BioCat marknadsför och säljer en bred portfölj av instrument och reagenser inom de snabbväxande
områdena genomics, proteomics och cellbiologi till forskningsinriktade kunder inom universitet och
högskolor, farma och biotech. Bolaget distribuerar produkter och tjänster från ett 70-tal leverantörer.

Förvärvet stärker AddLifes närvaro i Tyskland samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med
våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma produktsegment.

BioCat omsätter cirka 9 mEUR och är lokaliserat i Heidelberg, Tyskland. Bolaget har egen säljkår men
även försäljning online. Av bolagets 20 anställda arbetar flertalet med sälj- och support.

”Förvärvet av BioCat innebär att vi ytterligare stärker vår närvaro inom ett intressant segment där vi
redan har stor kompetens och närvaro på flera europeiska marknader”, säger Kristina Willgård, VD
AddLife AB

“BioCat är väldigt glada och stolta att få bli en del av AddLife familjen. Vi är imponerade av AddLifes
attityd, kompetens och strategiska vision. Tillsammans kommer vi fortsätta vår framgångsrika resa och
utveckla BioCat till en ledande distributör av produkter och tjänster inom Life Science i DACH-regionen.”
säger Dr. Michael Hartmann, VD BioCat GmbH

Tillträdet av förvärvet sker från och med idag och förväntas endast ha en marginell positiv påverkan på
AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2022.

Stockholm den 1 april 2022
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 europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter,
tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 80-tal
operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK.
AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 1 april 2022 kl. 13:30 CET.


