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NCAB Group förvärvar PreventPCB i Italien
NCAB Group har idag förvärvat 100 procent av aktierna i PreventPCB baserat i Vergiate 
utanför Milano i Italien. PreventPCB är en av de ledande mönsterkorts-leverantörerna i Italien 
och har också kunder i Schweiz. PreventPCB betjänar kunder i segmentet HMLV (High Mix 
Low Volume), med starkt kvalitetsfokus och eget laboratorium.

Verksamheten i PreventPCB omsatte ca 210 Mkr 2020 och EBITA uppgick till drygt 30 Mkr. Företaget 
har 22 anställda, varav 12 i Italien och 10 i Kina. Köpeskillingen uppgick till 185 Mkr vilket motsvarar 
en multipel på cirka 6 gånger EBITA före potentiella synergier. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling 
om maximalt 25 Mkr adderas om nettoförsäljningen år 2021 uppfyller vissa nivåer. Förvärvet 
beräknas ge ett positivt bidrag till NCABs vinst per aktie under 2021. Den sammanlagda 
nettoomsättningen av PreventPCB och NCAB Italien beräknas uppgå till cirka 250 Mkr med totalt 21 
anställda i Italien. Synergier beräknas uppstå framförallt på leverantörssidan genom bl. a. förbättrade 
betalningsvillkor och inom factory management. Förvärvet finansieras med egna medel kontant.

”Vi är mycket nöjda över att ha förvärvat PreventPCB, säger  VD för NCAB Group. Den Peter Kruk,
italienska mönsterkortsmarknaden är en av de största i Europa och i stark förändring. Det är en viktig 
komponent av NCABs strategi att delta aktivt i konsolideringen av marknaden. PreventPCB är ett 
företag som NCAB har känt länge som ett företag med gott rykte för kvalitet och service. Med detta 
förvärv kommer vår kombinerade enhet i Italien att göra NCAB till en ledande leverantör av 
mönsterkort till italienska och schweiziska kunder och skapa en stark aktör med hög kvalitet, 
tillförlitlighet och marknadsledande kundservice. PreventPCB i Italien integreras med NCAB Italien 
som är en del av NCABs segment Europe. PreventPCBs kinesiska team kommer att samordnas med 
NCABs factory management team.”

Flavio Vergani, tidigare ägare och styrelseordförande för PreventPCB förklarar: ”Det är mycket 
positivt att komma in i NCAB-koncernen. Det är positivt både för våra kunder och anställda. 
PreventPCB är en kundorienterad organisation med starkt fokus på kvalitet, tillförlitlighet och service. 
Genom att ingå i NCAB får våra kunder tillgång till den bästa tekniken och det stora nätet av fabriker i 
Kina, Taiwan och Europa, samt ökade resurser och kompetens över hela världen. Som marknaden 
för mönsterkort nu förändras är det en utmärkt tid att ta detta steg och växa tillsammans. Det framtida 
värdet kommer också att öka genom samarbetet med PreventLAB, ett laboratorium av högsta 
tekniska och digitala kvalitet, vilket ger våra kunders produkter ökad tillförlitlighet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO tel. 08 40300051
Gunilla Öhman, IR tel. 070 7638125
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq 
Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, 
produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av 
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en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. 
NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 
länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1 781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i 
NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Denna information är sådan information som NCAB Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson[er]s 
försorg, för offentliggörande den 2021-02-22 13:00 CET.
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