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MultiDockeraffär i Brasilien 
 
MultiDocker har, som tidigare meddelats, befunnit sig i förhandlingar om försäljning av de Brasilianska 
verksamheten. Parterna har nu enats om ett avtal som innebär en inkråmsförsäljning där den 
huvuddelen av den operationella verksamheten överlåts. Köpeskillingen utgår med en fast del och en 
resultatbaserad del under fyra år. Den fasta köpeskillingen uppgår till 21 MSEK och en förväntad intäkt 
på den resultatbaserade delen om totalt 8 MSEK. Affären slutförs under januari 2020. Köparen är ett 
av Brasiliens större åkeri- och entreprenadföretag. Köparen är sedan flera år en partner till 
MultiDocker. Affären beräknas innebära ett likviditetstillskott av den fasta delen av köpeskillingen i 
storleksordningen 16-20 MSEK och ger ett mindre resultatmässigt tillskott. MultiDocker kommer efter 
affärens slutförande ha kvar en maskin samt annan utrustning i det Brasilianska dotterbolaget med ett 
beräknat värde om 3,5-5 MSEK. 
 
Som en konsekvens av avtalet har parterna vidare kommit överens om att fördjupa sitt samarbete, 
riktat mot i första hand skogindustrikunder. Utgångspunkten i samarbetet innebär att MultiDocker tillför 
kompetens för att optimera logistikflöden och tillhandahåller maskiner, medan den Brasilianska 
partnern står för marknadsföring, försäljning, och drift av logistikpunkter. 
 
”Vi ser affären som ett kvitto på att MultiDockers satsning på Brasiliansk skogsindustri har varit riktig. 
Genom affären kan MultiDocker fokusera på sin kärnverksamhet. Samarbetet lägger en god grund för 
att väsentligt öka kompetens och maskinleveranser under de närmaste åren till i första hand 
skogsindustrikunder i Brasilien och i andra länder i Sydamerika,” säger Percy Österström ordförande i 
MultiDocker. 
 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Percy Österström, styrelseordförande 
Tel: 070-53 196 03 
Email: percy.osterstrom@multidocker.com 
 
 
OM MULTIDOCKER 
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamt globalt. MultiDocker utvecklar, 
tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. 
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. 
MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora 
anläggningsmaskiner. 
 
Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 14:15 CET. 
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