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Duroc breddar investeringsområde och tydliggör värdeskapande  
 
Duroc, ett långsiktigt investeringsbolag inom industri och handel, meddelade idag att 
bolagets investeringsområde har breddats till att inte endast omfatta produktion eller 
industrihandel. Dessutom förändrar bolaget rapporteringsstrukturen för att bättre styra 
och följa resultatutvecklingen.  
 
För att öka Durocs tillväxtmöjligheter har bolagets styrelse beslutat att bredda Durocs 
investeringshorisont till att även omfatta andra typer av verksamheter inom industri och 
handel som kan vara helt nya för Duroc. 
 
Dessutom kommer Duroc i högre grad än tidigare att tillföra extern relevant expertis i 
bolagens operationella styrelser. 
 
”Genom att vidga horisonten för vad vi köper ökar naturligen våra tillväxtmöjligheter. Vår 
affärsidé och strategi för långsiktigt värdeskapande består; vi förvärvar bolag med 
förbättringspotential till rimliga värderingar som vi vidareutvecklar med fokus på långsiktigt 
värdeskapande, men nu i fler vertikaler än tidigare”, sa John Häger, koncernchef för Duroc.  
 
Från och med rapporten för första kvartalet, som släpps den 5 november, rapporteras 
Durocs större innehav var för sig. De större bolag som kommer att rapporteras separat är 
IFG, Drake Extrusion, Cresco, DMT-Group, Cotting Group och Rail. Mindre innehav som UPN, 
DLC och Herber konsolideras i en grupp benämnd ”Mindre bolag”.  
 
”Genom den nya rapporteringsstrukturen tydliggörs vår affärsidé och det blir lättare att följa 
de framsteg som görs när vi kommer in som ägare”, sa John Häger.  
 
På rapportdagen torsdag den 5 november kl. 11.00 kommer Duroc att hålla en 
presskonferens för att berätta mer om den breddade investeringsinriktningen, vad den nya 
rapporteringsstrukturen innebär och hur bolaget ser på framtiden.  
 
Mer information om presskonferensen: https://financialhearings.com/event/13180 
Webcast: https://tv.streamfabriken.com/2020-11-05-duroc-q1-report 
Frågor kan ställas på: +46 8 505 583 75 
 
För ytterligare information 
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99  
 

Duroc AB  
Box 5277, SE-102 46 Stockholm. Besök: Linnégatan 18 
Tel: +46 8 789 11 30.  
Organisationsnummer: 556446-4286 

Duroc förvärvar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och 
marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare 
bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). 
www.duroc.se 
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