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KAMIC Group avyttrar fiberverksamhet till TD Fiberoptik
KAMIC Group har ingått avtal om försäljning av fiberverksamheten inom affärsområde Installation till
Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB (”TD Fiberoptik”). Verksamheten, som bedrivits inom divison
KAMIC Networks, övertas av köparen den 30 juni 2014. Verksamheten omsätter cirka 25 miljoner
kronor och har sex anställda, varav fem i Sverige och en i Polen. Med försäljningen övergår alla kundoch leverantörsavtal och samtlig personal erbjuds fortsatt anställning inom TD Fiberoptik.
-

Networks har haft en bra utveckling de senaste åren men representerar en liten del av
koncernens totala volymer. En del av vår strategi är att koncentrera gruppen till färre områden
och då är det naturligt att se till våra större verksamheter i första hand. Vi säljer för att ge
Networks bättre möjligheter att utvecklas och växa i en miljö där fiberprodukter och tjänster
utgör kärnverksamheten, samtidigt som vi frigör resurser för att utveckla våra övriga
verksamheter, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för KAMIC Group.

-

Förvärvet av KAMIC Groups fiberverksamhet blir ett värdefullt bidrag till vår befintliga
verksamhet, med kompletterande produkter, kund- och leverantörsrelationer. Samtidigt får vi
tillgång till en stor och växande marknad i Polen. Vi är vidare mycket glada över att få ombord
en högst kompetent organisation som kan hjälpa oss att fortsätta utveckla marknadens bästa
erbjudande inom fiberoptik och nätverksprodukter, säger Anders Tessmann, vd för Tele &
Datanät Fiberoptik i Örebro AB.

Om KAMIC Group

KAMIC Group är en företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en
framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produktoch marknadsnischer.
Inom KAMIC Group finns ett 30-tal rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på
cirka 1,3 miljarder kronor. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom
koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Vi har egna etableringar i 14
länder i Nordeuropa, Asien, Sydafrika och USA och totalt jobbar cirka 750 personer inom koncernen.
Om TD Fiberoptik

Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB erbjuder egenmonterade och inköpta fiberoptiska produkter,
kunskap och service till grossist-, telekom- och installationsföretag i Norden. Med ett brett sortiment,
en effektiv lagerhållning och en mycket hög servicenivå ska TD Fiberoptik ge installatörerna de bästa
förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete rationellt, på utsatt tid och till rätt kvalitet.
TD Fiberoptik har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 10 procent.
Bolaget har 45 anställda och omsatte cirka 75 miljoner kronor under 2013.
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För ytterligare information, kontakta gärna
Håkan Lundgren, informationschef, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com
Fredrik Celsing, verkställande direktör och koncernchef, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com
Anders Tessmann, verkställande direktör, Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB
+46 (0)19 304047, at@tdfiberoptik.com
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