UW-ELAST AB köper polyuretantillverkare
UW-ELAST AB, som är en del i Garpco-koncernen, förvärvar Loxitec AB som är en
ledande producent av kundanpassade produkter i skummad polyuretan.
Loxitec har sin verksamhet i Burseryd med fokus på kundanpassade detaljer i skummad polyuretan. Bolaget har
24 anställda och har varit verksamt sedan 1983. De befintliga kunderna är primärt skandinaviska industribolag
verksamma inom en stor variation av branscher.
UW-ELAST är Sveriges ledande producent av solid formgjuten polyuretan
med fabriksanläggningar i Mariestad och Traryd. Som en del av
affärsområdet och befintliga dotterbolag till UW-ELAST ingår Gotlands
Gummifabrik samt det polska bolaget TM-Rubber. Dessa bolag är fokuserade
på krävande produkter inom gummi och flytande silicon.

Loxitec tillverkar kundspecifika
produkter i skummad polyuretan

Henrik Jungert som är affärsområdeschef och VD för UW-ELAST beskriver
Loxitec som ett bolag med stor potential, “Med Loxitec’s stora kunskap
inom skummad polyuretan kan UW-ELAST nu erbjuda marknadens
bredaste produktutbud till befintliga och nya kunder”.

Säljare av Loxitec är Dragan Vasic genom sitt ägarbolag Vastec Group AB. Dragan fortsätter efter ägarskiftet att
vara aktiv i bolaget med fokus på affärsutveckling och fortsatt tillväxt. Han kommenterar försäljningen, “Jag är
mycket positiv till att det kommer in en ny stark ägare som med god branschkunskap vill fortsätta att utveckla
Loxitec. Det skall bli riktigt spännande att jobba tillsammans med UW-ELAST under de kommande åren.”
Loxitec har en årlig omsättning på ca 30 Mkr. Förvärvet är planerat till 12
maj och kommer därefter att vara ett dotterbolag till UW-ELAST. Förvärvet
genererar en lätt positiv påverkan på Garpcokoncernens resultat och
möjliggör för synergier i affärsbenet.
Koncernchef för Garpco AB, Markus Strand, kommenterar affären, “Detta är ett mycket
bra tilläggsförvärv i ett växande och lönsamt affärsområde och är en del i vår
strategi att konsolidera den Skandinaviska polyuretanmarknaden”.
Garpco AB är ett holdingbolag med dotterbolag inom tre affärsområden:
“Interiör och design”, “Industrikomponenter i polymera material” samt
“Industriverktyg”.
Garpcos B-aktie handlas en gång per månad via Alternativa Listan
(www.alternativa.se).

FAKTA OCH KONTAKT
Loxitec AB
Antal anställda: 24
Omsättning: ca 30mkr
VD: Dragan Vasic
Email: dragan.vasic@loxitec.se
Tel: 073 525 10 88
www.loxitec.se

UW-ELAST AB
Antal anställda: 63
Omsättning: ca 110 mkr
VD: Henrik Jungert
Email: henrik.jungert@uw-elast.se
Tel: 0501-27 94 57
www.uw-elast.se

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen ca: 260
Omsättning: ca 400 mkr
VD: Markus Strand
Email: markus.strand@garpco.com
Tel: 0705-42 25 30
www.garpco.com

