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Sweden 20 january 2017 

PRESSRELEASE 

Stille AB has acquired Arcomas US subsidiary 

As previously communicated Stille's American subsidiary, Stille Surgical Inc, has agreed to acquire 
Arcoma's subsidiary, Arcoma North America Inc. Stille announced today that it has entered into a 
final acquisition agreement to acquire Arcoma North America Inc.

Arcoma North America Inc. generated approximately 10 MSEK in sales during the fiscal year of 2015. 
Through the acquisition, Stille will strengthen its position in the American surgical tables market. 
Stille sees great opportunities in expanding sales through existing and new distributors in the US and 
internationally.

Stille will finance the transaction, 8.5 MSEK, with existing cash.

For more information, please contact David Jern, CEO and President. Phone: 
+46707103555, email: david.jern@stille.se or visit www.stille.se 

 

This information is such information as Stille AB is obligated to publish under the EU Market Abuse Regulation 
(MAR). The information was provided by the above contact person's auspices, for publication January 20, 2017 
at. 17:00

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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