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Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller 
regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april kl 16.15. 
 
 
Pressmeddelande 
 
 
Indutrade etablerar sig i Irland 
 
Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ESI Technologies Ltd, Irland, 
med en årsomsättning om cirka 19 miljoner euro. 
 
ESI Technologies är ett teknikförsäljningsbolag med fokus på flödesteknik. Verksamheten 
bedrivs i Irland och Storbritannien. Kunderna finns främst inom läkemedels-, kemi- samt olje- 
och gasindustrin.  
 
”Med förvärvet av ESI har vi stärkt vår position på en för oss intressant geografisk marknad”, 
säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade. 
 
Morgan O´Brian, VD för ESI, kommenterar: ” Vårt erbjudande till kunderna är ett 
premiumprogram levererat av erfarna och engagerade medarbetare. Vi har lyckats väl i 
Irland, där vi har en betydande marknadsandel. Med Indutrades resurser i ryggen och deras 
aptit för ytterligare tillväxt genom förvärv, kan vi nu öka tempot i vår satsning i Storbritannien 
och återupprepa succén från Irland”.  
 
Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. 
Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. 
 
 
Stockholm den 18 april 2013 
 
INDUTRADE AB (publ) 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95. 
 
 

Om Indutrade 
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom 
utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av  
 

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov 
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi 
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap. 

 
Koncernen är organiserad i fem affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids 
& Mechanical Solutions, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning 
uppgick 2012 till 8 384 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick 
till 905 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. 
 


