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Teqnion förvärvar CMW i Valdemarsvik AB
Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i CMW i Valdemarsvik AB.
Cutting Metal Works i Valdemarsvik Aktiebolag är ett industriföretag som specialiserat sig på
kvalificerad spånskärande metallbearbetning. Bolagets medarbetare och ledning är sedan länge
tryggt förankrade i bygden och har säkrat ett rykte om att leverera i tid och till rätt kvalitet. När
kunderna söker säkra leveranser av komplexa komponenter med snäva toleranser vänder de sig till
CMW. Det lokala erbjudandet är än mer slagkraftig sedan följderna av pandemin stört många
industriföretags materialflöden och visat på vikten av närhet till sina samarbetspartners. Bolagets VD
Christer Hultgren kommer att stanna kvar på sin position även efter ägarbytet.
För det brutna verksamhetsåret 2019/20 redovisade CMW en omsättning om ca 57 MSEK med ett
rörelseresultat om ca 5,7 MSEK. Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om ca 22 MSEK på skuldfri
bas. Efter 12 respektive 24 månader efter tillträde kan tilläggsköpeskillingar på max 12 MSEK utgå
baserat på uppnådda resultatmål. Maximal kassajusterad köpeskilling kan därför uppgå till ca 34
MSEK.
Finansiering sker genom ca 50% egen kassa och ca 50% banklån.
”CMW har skapat en tillverkningsenhet som pricksäkert levererar kvalificerade komponenter med
snäva toleranser till stolta svenska industriföretag. CMW-gänget är väldigt bra på det de gör och vi
ser mycket fram emot att tillsammans med dem fortsätta på framgångsresan.” säger Johan Steene
VD för Teqnion.
”Teqnion har visat förståelse för vår lokala förankring och hur viktiga våra nära kundrelationer är. Vi
har byggt vår företagskultur under många år och har medarbetare med stor erfarenhet och kunskap
som tryggar vår konkurrensfördel. Teqnion är rätt ägare att förvalta denna företagaranda.”, säger
CMWs VD och ägare Christer Hultgren.
Säljarna har biträtts av Pir in Sweden AB under denna transaktion.
Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Industry. Förvärv av väletablerade industribolag
är en viktig del av Teqnions strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt i koncernen.
Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en något positiv effekt på
Teqnions helårsresultat för 2021.
Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se.
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Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av sexton aktiva resultatenheter
inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande
produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat
komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att
växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av
Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. Bolagets aktier
TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

