
Concentric har förvärvat Allied Enterprises, LLC.

Concentric AB (”Concentric”) har förvärvat Allied Enterprises, LLC. (“Allied Enterprises”), en amerikansk tillverkare av transmissionsprodukter för
entreprenad-, jordbruks-, materialhanterings- och industriella marknader. Allied Enterprises har en produktionsanläggning i Muncie, Indiana, USA och har
tillverkat transmissionsprodukter i över 30 år. Allied Enterprises har sedan länge ett etablerat samarbete med ett antal ledande OEM-tillverkare och
påbyggare runt om i världen. Verksamheten förvärvades för 95,4 MSEK (11,7 MUSD) på skuldfri basis och hela ersättningen betalades kontant.

Förvärvet ger Concentric en förstärkt position inom transmissionspumpar som kompletterar produktutbudet. Concentric har ett befintligt sortiment av
lågtrycksmotorpumpar samt ett sortiment av högtryckshydraulpumpar. Transmissionsprodukterna som produceras av Allied Enterprises ligger mellan dessa
befintliga produktkategorier med avseende på tryck, vilket ger möjlighet att få en ökad marknadsandel på den globala transmissionsmarknaden.

Denna ökade produktbredd höjer värdet för vad Concentric kan erbjuda till sina befintliga globala kunder och till Allied Enterprises kunder och skapar
betydande korsförsäljningsmöjligheter. Det finns också synergier eftersom Concentric och Allied Enterprises använder ett antal gemensamma komponenter
och processer vid tillverkningen.

Under 2019 uppgick omsättningen i Allied Enterprises till 58,8 MSEK (7,2 MUSD). Verksamheten har 40 anställda.

David Woolley, VD för Concentric, kommenterar: ”Concentric har regelbundet kommunicerat vår avsikt att förbättra och utöka vår tekniska kapacitet via
förvärv och med detta mål i åtanke utgör Allied Enterprises ett viktigt strategiskt steg för Concentric. Vi har haft ett professionellt samarbete med Allied
Enterprises under ett antal år och har varit imponerade av deras tekniska expertis inom transmissionspumpar. Det är viktigt att det här sortimentet av
pumpar också kan anpassas för att drivas elektriskt och därför påskynda vår tillväxt på de strategiskt viktiga koldioxidneutrala bil- och maskinmarknaderna
för elektriska fordon, (Battery Electric Vehicle - BEV) och vätebränsleceller (Hydrogen Fuel Cell - HFC)”.

Förvärvet slutfördes den 31 december 2020. Den tidigare ägaren och verkställande direktören, John Miller, kommer att stanna kvar i företaget som rådgivare
för att hjälpa till med övergången under de första tre kvartalen 2021. John Miller kommenterade ”Vi är glada att bli en del av Concentric AB och tror att detta
förvärv ger vår produkt större global räckvidd och möjligheter att växa ytterligare ”. Allied Enterprises kommer att konsolideras i Concentrics finansiella
rapporter per den 31 december 2020.

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 januari 2021 klockan 00:00 CET.

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner,
industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och
Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav.
Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000
MSEK och cirka 800 anställda.


