
Antalis lägger bud på Xerox pappersverksamhet i Västeuropa
Stockholm, 19 juni, 2013 – Antalis, ledande aktör inom handel av tryck- och kontorspapper i Europa, har lämnat ett bindande anbud om att
förvärva Xerox affärsområde inom pappers- och specialmedia i Västeuropa. Antalis är ett helägt dotterbolag till den globala
pappersdistributören Sequana.

– Affären är en fortsättning på försäljningen av Xerox amerikanska och kanadensiska pappersverksamhet som genomfördes tidigare i år. Detta
är en del i vår fokusering på att växa inom affärstjänster och samtidigt utveckla teknik inom dokumenthantering. Som ledande distributör av
papper och tryckmedia har Antalis en position som kommer att tjäna våra kunder mycket väl och fortsätta att ge service av samma höga
kvalitet som de förväntar sig av Xerox, säger Herve Chauveau, managing director, Xerox Document Supplies Europe.

Xerox tillverkar inte papper men har länge distribuerat ett brett sortiment av behandlat och obehandlat papper samt specialmedia inklusive
affärsdokument, kolidioxidfritt papper och storformatsmedia under sitt varumärke. I och med affären blir Xerox pappersverksamhet i
Västeuropa en del av Antalis, som därmed får ensamrätt att marknadsföra och distribuera Xerox pappers- och specialmedia-produkter i
regionen.

Anbudet påverkar inte tillverkning, försäljning eller support av Xerox breda portfölj av förbrukningsvaror, så som toner, bläck och Xerox
Replacement Cartridges.

Transaktionen förväntas genomföras tidigt i det fjärde kvartalet 2013 enligt de rådande villkor, som inkluderar att erhålla nödvändiga
myndighetstillstånd från EU-kommissionen samt internkommunikation och konsultation.

Fram tills dess att affären har genomförts, kan Xerox-kunder beställa papper och media via Xerox och dess återförsäljare. Efter försäljningen,
kommer kunderna beställa papper genom Antalis och deras återförsäljarnätverk.

Följande länder inkluderas i transaktionen: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.
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Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och
dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox
anställda och med kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för kommersiella och
offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby, norr om Stockholm, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och
Holland, samt ett forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.

Om Antalis
Antalis är Europas ledande distributör av papper, förpackningslösningar och visuella kommunikationsprodukter, rankad trea i världen, med en
försäljning på 2,7 miljarder euro under 2012. Våra 6000 anställda tjänar mer än 135 000 print- och företagskunder i hela världen, i 44 länder
via sina 108 distributionscentraler. Antalis genomför 12 000 leveranser per dag i Europa, och distribuerar 1,9 miljoner ton papper per år över
hela världen. Antalis är distributionsdelen av Sequana. För mer information, besök: www.antalis.com


