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Expanda Design Group säljer Daros

• Köpeskillingen uppgår till 155 mkr. Försäljningen  ger inte upphov till någon
reavinst

• Expanda tillförs likvida medel på 210 mkr.

• Koncernens balansomslutning minskar från 900 mkr till 500 mkr samtidigt som
soliditeten stiger från 21 procent till 40 procent.

• Försäljningen av Daros skapar förutsättningar för expansion inom
kärnverksamheten Design.

Affärens genomförande

Avtal har träffats om försäljning av samtliga aktier i Daros Holding AB i Göteborg. I
Daroskoncernen ingår bl a Hedemora Diesel AB samt ett antal utländska dotterbolag. Köpare är
Koncentra Verkstads AB, ett nybildat bolag med huvudkontor i Stockholm. Bakom Koncentra står
de internationellt verksamma svenska entreprenörerna Staffan Encrantz och Jan Tonnby.
Daroskoncernen avses efter förvärvet att drivas vidare som oberoende företag och i oförändrad
omfattning.

Affären kräver godkännande i Expandas resp Koncentras styrelser. Tillträde är planerat till första
hälften av augusti.

Som en del av Darosaffären har Koncentra också erhållit en option att senast den 12 augusti
förvärva Expandas dotterbolag Andersson & Callenberg i Uddevalla med dotterbolag.

Effekter för Expanda

Köpeskillingen för Daros uppgår till 155 mkr. Försäljningen sker till bokfört koncernvärde och ger
därför inte upphov till någon reavinst. Däremot minskar koncernens goodwill med 105 mkr.

Expanda tillförs likvida medel på 210 mkr i form av förvärvslikvid, reglering av tidigare givna
aktieägartillskott samt betalning av interna mellanhavanden. Erhållna likvider, av vilka 174 mkr
betalas vid tillträdet och 36 mkr den 1 mars 2000, används för amortering av lån.
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Daros är en tung verkstadsindustri med omfattande kapital bundet i anläggnings- och
rörelsetillgångar och följaktligen hög balansomslutning. Detta faktum samt minskad goodwill får
betydande effekt på Expandas balansomslutning, som genom försäljningen av Daros minskar från
900 mkr till 500 mkr, samtidigt som soliditeten stiger från 21 till 40 procent.

Expandakoncernens VD Jan Ove Forsell kommenterar affären

”Genom försäljningen av Daros har vi tagit första steget i renodlingen av vår koncern. Vår
finansiella och likvida ställning stärks väsentligt. Som vi tidigare kommunicerat avser vi att bygga
upp en företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design,
starka varumärken och god exportpotential. Vårt mål är att inom två år ha designföretag med en
årsomsättning på minst 1 miljard. Vi har nu mycket goda förutsättningar att gå på offensiven
inom vårt kärnområde.

Rapport för första halvåret 1999

Expandakoncernens delårsrapport för första halvåret 1999 publiceras, som tidigare meddelats,
den 17 augusti 1999.

Växjö den 5 juli 1999

Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av:
Jan Ove Forsell, verkställande direktör Expanda, tel: 0470-727971, 070-5820828

   Expanda Design Group (tidigare R-vik Industrigrupp AB) fokuserar sin verksamhet mot designorienterade företag
med starka varumärken och god exportpotential. Gruppen består i nuläget av designföretag med en årsomsättning
på drygt 400 mkr med målet att genom organisk tillväxt och förvärv nå en årsomsättning på 1 miljard om ett par
år. Expanda AB är noterat på börsens O-lista.

  I Expanda Design Group ingår även ett antal företag inom verkstads- och servicesektorn, som till följd av Expandas
inriktning mot designföretag inte längre tillhör kärnverksamheten. Vid bolagsstämman i april meddelade Expandas
styrelse sin avsikt att identifiera och utvärdera strategiska handlingsalternativ för dessa bolag, som tillgodoser både
Expandas aktieägares och de enskilda bolagens intressen. Försäljningen av Daros samt optionen avseende Andersson &
Callenberg är led i denna process.
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