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TopRight Nordic förvärvar HISAB 
som omsätter ca 50 mkr 

Ferm & Persson, dotterbolag till TopRight Nordic har 
tecknat avtal om förvärd av HISAB som omsätter ca 50 
mkr och har ett possitivt kassaflöde.  

Ferm & Perssson har lagt bud på HISAB. Ägare har 
accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet är 4 mkr. Förvärvet 
avses betalas delvis med nyemitterade aktier i TopRight 
uppgående till 2 mkr samt 2 mkr kontant efter en 
betalningsplan.  

Skälet till att Ferm & Persson gör detta förvärv är att stärka- 
och utveckla sin leveransförmåga inom Glaslösningar, 
SMART Glas och BRIGHT Safety. Bolaget är mycket välkänt 
inom sin bransch och levererar exempelvis till Trafikverket, 
SVEVIA, SKANSKA, PEAB, NCC, för att nämna några. 

Styrelsen i TopRight avser använda bemyndigandet att 
utfärda aktier som delbetalning. Antalet aktier som 
nyemitteras är 277 008 värderat till 7.22 kr/st - 
stängningskursen i TopRight aktien 2019-12-19. Detta medför 
en utspädning på ca 1.6% av aktiestocken beräknat efter en 
pågående fullständig registrering som uppgår 20 087 496 st.  



Tidsplanen är att Ferm & Persson tillträder HISAB den 31 
mars 2020.  

HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har 
en lång efarenhet inom stålkonstruktioner inom byggsektorn 
och i trafikmiljöer. Omsättning 2019 beräknas bli ca 50 msek 
med ett balanserat positivt resultat. Företaget har genomfört 
ett omställningsprogram och har väsentligt förbättrat resultat 
och kassaflöde. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 1996. 

”Vi ser att samgåendet ger oss nu helt nya möjligheter till 
utveckling av verksamheten där vi använder vårt långvariga 
yrkeskunnande inom stål- och glaslösningar kombinerat med 
innovativ teknik är riktigt utmannande ”, säger Patrick 
Csizmadi, VD för HISAB. 

” Genom samgåendet stärker vi vår position på marknaden 
ytterligare flera nivåer, där säkerhet, glas, vår unika ljusteknik 
inom Electroluminicense samspelar och skapar helt nya 
lösningar, vilket blir unikt”, säger Fredrik Skarke, ordförande 
för TopRight. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Myrbäck,VD för TopRight Nordic AB (publ),0703-
323007eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com  

Denna information är sådan information som TopRight Nordic 
AB (publ) är skyldigt att o entliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 december 2019, kl. 08.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.fpglas.se 
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TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, Visual 
Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight 
Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag 
noterat på NGM börsen.   

Ferm & Persson 
Ferm & Persson är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda 
och har en tongivande roll inom glasbranschen. Bolaget 
grundades 1894 och arbetar med moderna glaslösningar där 
innovation möter tradition. 
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TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och 
digitalt glas. 
 
 
 
 


