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Direkt köpeskilling är 2,1 MSEK. Förvärvet betalas kontant, ingen extern finansiering.
Förvärvet kommer bidra med positivt resultat under slutet av året.

VA Automotive förvärvar
etablerad stoltillverkare
VA Automotive i Hässleholm har förvärvat inkråmet i NOCO AB.
Affären beräknas tillföra VA Automotive en årlig omsättning på
ca 15-20 Msek de närmaste 5-7 åren.
NOCO AB är sedan många år tillbaka ett etablerat varumärke och leverantör
av stolar och golvsystem till bl a bussar och minibussar. Genom förvärvet tillför vi
VA Automotive ett produktsegment som kompletterar den produktportfölj vi redan
har i vår verksamhet. Dessutom tillför vi varumärket ”NOCO-stolen” som vi kommer att
marknadsföra från VA Automotive, säger Lars Thunberg, styrelseordförande i
VA Automotive.
Förvärvet ligger helt i linje med det strategiska arbete som görs för att vidareutveckla
bolaget och passar väldigt bra in i den tillverkningsstruktur som redan finns etablerad.
Förvärvet kommer inte att innebära några nyanställningar men personalen hos NOCO AB
kommer att erbjudas möjlighet att flytta över sina anställningar till VA Automotive.
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VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i detta Pressmeddelande enligt EU:s marknadsmissbruks
förordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 april 2017 CET genom Styrelseordförande Lars Thunberg.

VA Automotive
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin
fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet
inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som
Certified Adviser.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation
och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av
omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle
Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel,
Mazda, Electrolux och Ikea

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter,
allt under samma tak – en One stop shop.
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