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Absolent Group förvärvar DCS koncernen i Storbritannien
Absolent Group AB - ett världsomspännande miljöteknikbolag som levererar luftreningssystem för
industriell processluft – har via dotterbolaget Filtermist International ingått avtal om förvärv av
företagsgruppen DCS (”DCS”). 2018 omsatte den privatägda koncernen GBP 11,4 miljoner (ca. SEK
136 miljoner) och består av Dust Control Systems Ltd, Ecogate Ltd, Gallito Ltd, Cades Ltd och LEV
Direct Ltd.
Koncernen arbetar gemensamt som projektör, leverantör, och installatör av rök- och
dammutsugningssystem. Koncernen tillverkar även FastClip rörsystem och energihanteringssystem
till rök- och dammutsugningssystem.
DCS grundades för 30 år sedan och består av ett antal specialiserade miljöteknikbolag, inklusive DCS
Limited & Cades Limited, båda bolagen har ett etablerat rykte att kunna tillhandahålla kvalitativa filteroch utsugningssystem för kunder inom en rad branscher som läkemedel, livsmedel och träbearbetning.
DCS består även av Ecogate Limited och Gallito Limited, tillverkare av kompletterande produkter som
Fastclip rörsystem och mikroprocessorstyrda optimeringssystem utformade för att förbättra
utsugseffektiviteten.
DCS är ett strategisk viktigt förvärv som kommer att stärka Absolent Groups position på rök- och
dammutsugsmarknaden. DCS är idag endast verksamma på den brittiska marknaden och det finns
stora möjligheter att kunna expandera verksamheten globalt genom Absolent Groups starka
försäljningsnätverk samt skapa synergier med övriga bolag i Absolentkoncernen.
DCS hade 2018 en omsättning om GBP 11,4 miljoner och har en förväntad EBITDA marginal om 13%.
Köpeskillingen uppgår till GBP 6,6 miljoner. Bolagets verksamhet och tillgångar kommer omgående att
övertas och konsolideras in i Absolent Group. Förvärvet har finansierats med egen kassa och förväntas
ha en positiv inverkan på bolagets resultat per aktie.

Ytterligare information:
Axel Berntsson, VD och koncernchef:
Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank. ,
Email: certifiedadviser@penser.se

0510 – 484000

08 - 4638300

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl 10:50 CET.
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