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30 september 2016 

PRESSRELEASE 

 

Förhandlingar om förvärv av Arcomas bordsverksamhet. 

Stille AB har ingått förhandlingar om att förvärva Arcoma ABs amerikanska dotterbolag, Arcoma 

North America Inc och dess patient-positioneringsbordsverksamhet. Verksamheten hade i 2015 en 

omsättning på cirka 10 MSEK. 

Förvärv av Arcomas bordsverksamhet skulle innebära att vi ytterligare stärker vår position inom 

bordsverksamheten. Genom en bredare produktportfölj ser vi goda möjligheter att öka försäljningen 

till nya och befintliga distributörer i Europa, Asien och USA  

Förvärvet planeras vara genomföras under Q4-2016 och finansieras med egna medel, ca 8,5 MSEK.  

Försäljningen är villkorad av att den godkänns av Arcomas bolagsstämma som planeras hållas i 

november 2016.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Jern, VD & koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se 

 

För mer information om Stille besök www.stille.se 

 

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 30 september 2016 kl. 16.45 

 

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument 
sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en 
stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom 
sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med 
Remium Nordic AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se. 
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