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Allgon har inlett en process för försäljning av
antennbolaget Smarteq
Allgon AB (publ) (”Allgon”) har som tidigare kommunicerats påbörjat en renodling av bolagets verksamhet
mot industriell radiostyrning. Som ett resultat av renodlingsstrategin har tre nischade dotterbolag lämnat
koncernen under det senaste året. Allgon har som ett led i det fortsatta arbetet anlitat Erneholm Haskel AB
som finansiell rådgivare för en potentiell försäljning av Smarteq Wireless AB (”Smarteq”). Smarteq utvecklar
och levererar antenner och antennlösningar med fokus på hög prestanda, robusthet och tillförlitlighet för
kunder inom segmenten energi, fordon och industri. Under räkenskapsåret 2020 svarade Smarteq för 12
procent av Allgonkoncernens omsättning för kvarvarande verksamhet. Allgon bedömer att en försäljning av
Smarteq kan komma att genomföras under första halvåret 2021 varefter renodlingen mot industriell
radiostyrning är slutförd.
Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 08:00 (CET).
För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19
Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en
stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom
branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder.
Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och
Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på
flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och
standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt
huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA
Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.
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