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NCAB förvärvar Flatfield i Nederländerna
NCAB har idag undertecknat en överenskommelse att köpa 100 procent av aktierna i det 
nederländska bolaget Flatfield Multiprint International B.V. Flatfield är baserat i Tiel, 
Nederländerna och är en av de ledande leverantörerna av mönsterkort i Benelux-regionen. 
Utöver Benelux har Flatfield också en bred kundbas i Tyskland. Den totala omsättningen 
uppgick till strax över 300 mkr 2019 och resultatet mätt som EBITA var cirka 25 mkr. Flatfield 
har 50 anställda framförallt i Nederländerna och Tyskland, men också 15 i Kina.

Köpeskillingen för Flatfield uppgår till 182 mkr vilket innebär en vinstmultipel på cirka 7 ggr EBITA 
före synergieffekter. Förvärvet konsolideras från 1 mars och kommer innebära en ökning av vinsten 
per aktie under 2020. Synergieffekter kommer att uppstå genom förbättrad inköpskraft och en 
bredare bas av fabriker i Kina. Förvärvet är huvudsakligen lånefinansierat.

“Vi är väldigt glada över att ha förvärvat Flatfield säger , VD och koncernchef för NCAB. Hans Ståhl
Det kombinerade NCAB och Flatfield kommer att bli klart ledande på mönsterkort i Benelux-regionen 
och också förstärka vår position i Tyskland genom att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre service 
och teknisk support. Det är också ett värdefullt tillskott till vårt Europa-segment och ger ökade 
volymer till våra fabriker i Kina. Vi har bägge samma fokus på hög kvalitet, och vi gör affärer på 
liknande sätt och har samma kundfokuserade organisation”.

Flatfield majoritetsägdes tidigare av Standard Investment från Nederländerna. , Idgar van Kippersluis
som är Managing Partner på Standard Investment, kommenterar: “Vi tror att det är en stark 
marknadslogik för denna kombination och NCAB kommer att bli en bra ägare till Flatfield.”

Flatfield kommer att integreras i NCABs Europa-segment och , som tidigare varit Arjan Sinoo
försäljningsdirektör för Flatfield har utsetts till Managing Director för Flatfield/NCAB Benelux.
“Detta är en fantastisk möjlighet för oss alla, säger . Flatfield har varit i privat ägo och Arjan Sinoo
präglats av kundorientering med målet att leverera bästa kvalitet och värde. Att bli utvalda av NCAB-
koncernen och att bli del av deras nya Benelux-organisation är en fin komplimang. Att komma in i 
NCAB-koncernen kommer att ge oss ännu större möjligheter att supporta våra kunder. De största 
fördelarna kommer från NCABs stora bas av leverantörer i Kina och de resurser NCAB har världen 
över. Jag ser fram emot att arbeta för NCAB-koncernen för att trygga integrationen, fortsätta 
expandera vår affär och att ge bästa service till de mest krävande mönsterkortskunderna i vår 
bransch”.

För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25

Denna information är sådan information som NCAB Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars, 2020 kl. 13:
00 CET

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 in 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 2020-03-12 13:00 CET.
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