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SKF avyttrar Kaydon velocity control verksamhet

Göteborg, 26 april 2016: SKF har tecknat ett avtal, med förbehåll för
myndighetsgodkännanden, gällande avyttringen av Kaydon velocity control till Stabilus,
en global leverantör till fordons- och verkstadsindustrin. Stabilus utvecklar och tillverkar
elektromekaniska ställdon, gasfjädrar och hydrauliska spjäll. Bolaget har sitt operativa
huvudkontor i Koblenz i Tyskland och är noterat på Frankfurtbörsens SDAX-index.

Den totala köpeskillingen uppgår till 339 miljoner dollar, på kassa- och skuldfri basis.
Transaktionen förväntas slutföras under sommaren 2016.

Christian Johansson, Senior Vice President och CFO, säger: ”Det här är ett signifikant
steg i processen som pågått under de senaste tolv månaderna, att fokusera på vår
kärnverksamhet: lager. Kaydon velocity control är en välskott och fristående
verksamhet som under Stabilus ägande får alla förutsättningar att uppnå sin fulla
potential.

”Kaydons lagerverksamhet kommer nu att integreras med koncernens operationella
struktur, vilken stärker våra kunderbjudanden inom en rad industriella segment.
Kaydons lagerverksamhet kompletterar vår egen, från ett tillverknings-, kund- och
teknologiperspektiv. Det tidigare Kaydon-huvudkontoret i Ann Arbor, Michigan, kommer
att stängas.”

Kaydon velocity control, som inkluderar varumärkena ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka
och TechProducts, hade 550 medarbetare och en omsättning på 120 miljoner dollar
under 2015.
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Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl 08:30.
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