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NCAB förvärvar Bare Board Group i USA
NCAB har idag undertecknat en överenskommelse att köpa 100 procent av aktierna i det 
amerikanska bolaget Bare Board Group (BBG) baserat i Largo, Florida med kontor i Kanada 
och Taiwan. BBG omsatte 2019 ca 280 mkr *) och är en av de ledande leverantörerna av 
mönsterkort i USA. Merparten av BBGs leverantörer är baserade i Taiwan och BBG har totalt 
ca 30 anställda. Genom denna affär mer än dubblerar NCAB sin nettoomsättning i 
Nordamerika.

Köpeskillingen för BBG uppgår till 125 Mkr **) vilket innebär en vinstmultipel på cirka 7 gånger 
justerat EBITA före synergieffekter. BBG beräknas konsolideras från 1 maj och kommer att integreras 
i NCABs USA-organisation. Förvärvet beräknas innebära en ökning av NCABs vinst mätt som EBITA 
2020. Synergieffekter beräknas uppstå genom en starkare marknadsposition, större inköpsvolymer 
och ett bredare nätverk av leverantörer. Förvärvet finansieras genom egna medel och lån.

Hans Ståhl, VD och koncernchef för NCAB kommenterar:
 “Vi har länge följt BBGs utveckling. BBG kommer att bli ett betydande tillskott till NCAB i USA och 
tillsammans får vi en ledande position. Det är också särskilt intressant att BBG har merparten av sin 
sourcing av mönsterkort från Taiwan. Importen från Taiwan till USA sker utan de tullar som lagts på 
import från Kina, vilket kan vara intressant för flera NCAB-kunder. Det är viktigt för oss att investera i 
framtiden särskilt i sådana här tider, det kommer att göra oss till en starkare leverantör för våra 
kunder framöver. Kulturmässigt ligger bolagen nära varandra med entreprenörskap och liknande 
affärsmodeller, fortsätter Hans Ståhl.
 
Adrienne Ridley och Jason Liu, tidigare ägare av BBG som båda kommer att fortsätta i ledande 
befattningar inom NCAB USA:
"Vi är glada över att komma in i NCAB-koncernen i USA. Den här affären är mycket spännande och 
positiv, både för våra kunder och anställda. Våra kunder kommer att få tillgång till fler fabriker med 
den bästa teknologin. För våra anställda kommer vi in i en stor internationell organisation med många 
högkvalificerade kollegor. Detta kommer att vidareutveckla och stärka oss för framtiden. Att vara 
utvald av NCAB och att bli en del av deras nordamerikanska tillväxt är en stor komplimang. 
Marknaden för mönsterkort fortsätter att utvecklas så detta är en utmärkt tid att ta detta steg och växa 
tillsammans.”

*) SEK/USD kurs om 9,50
**) SEK/USD kurs om 10,0
 
För ytterligare information, kontakta:
Anders Forsén, CFO, +46 8 4030 0051
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25
 
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 
en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. 
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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 2020-04-24 17:38 CEST.
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