XANO förvärvar Modellteknik AB
XANO har den 2 november 2020, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier
i Modellteknik i Eskilstuna AB.
Modellteknik kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology. Genom förvärvet
tillförs ytterligare teknikkompetens och kapacitet, som ger affärsenheten möjlighet att möta
kunders önskemål om att ta ansvar för hela värdekedjan från prototyp till serieproduktion,
vilket stärker det gemensamma erbjudandet.
Modellteknik samarbetar idag med ett antal kunder som redan är etablerade inom
affärsenheten men förvärvet ger också tillgång till nya marknadssegment. Med en stark och
långsiktig ägare som XANO kommer vi ha möjlighet att utvecklas och växa ytterligare.
Tidigare ägare och VD Roger Andersson som har drivit företaget i 25 år, kommer att finnas
kvar som VD i Modellteknik fram till sommaren 2021.

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande
produkter och system med tillhörande tjänster. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK
och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för
industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland,
Nederländerna, Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products,
Industrial Solutions och Precision Technology.

Verksamheten inom Industrial Products omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter
och system i plast framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning. Företagen
levererar såväl kundspecifika som egenutvecklade produkter.

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar såsom
förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Dessutom
genomförs kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier.

Precision Technology omfattar företag med komponent- och systemtillverkning genom avancerad
skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet
och precision.

XANO develops, acquires and operates manufacturing businesses with unique or market-leading products
and systems with associated services. Consolidated revenue totals SEK 2 billion and the number of
employees is approx. 1,000. The XANO share has been listed on the Stockholm Stock Exchange since 1988.

The XANO Group is made up of engineering companies that offer manufacturing and development
services for industrial products and automation equipment. The Group is represented in the Nordic
region, Estonia, the Netherlands, Poland, China and the USA. The operations are divided up
into the Industrial Products, Industrial Solutions and Precision Technology business units.

Operations within the Industrial Products business unit comprise the design, manufacture and sale of
plastic components and systems produced by means of rotational moulding, injection moulding and blow
moulding. Deliverables include both customer-specific and proprietary products.

Companies within the Industrial Solutions business unit supply automation solutions developed in-house,
such as packaging machines, accumulators and conveyor systems, to the packaging industry. Contract
assignments for advanced industrial products in small and medium-sized production runs are also
performed.

