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Hancap AB (publ) förvärvar Mistral Gruppen AB 

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har den 9 april 2015 förvärvat Mistral Gruppen AB inklusive 
majoritetsägande i Mistral Energi & VVS AB (”Mistral”) som kommer öka Bolagets omsättning med cirka 
85 MSEK på årsbasis.  

Kort om förvärvet 
 Mistral är ett svenskt bolag som tillverkar och levererar energieffektiva fönsterlösningar och 

fasadrenoveringar 

 Förvärvet ökar Hancaps årsomsättning med cirka 20 procent 

 Mistral har en budgeterad omsättning om 85,0 MSEK för 2015 samt en förväntad EBTIDA om cirka 
6,0 MSEK 

o Köpeskillingen uppgår till totalt 18,5 MSEK, varav 6,0 MSEK utgår som rörlig ersättning i det 
fall uppställda mål infrias. 

 Avtal slöts 9:e april med omedelbart tillträde 

 Bolaget ser uppenbara synergier mellan Hancap och Mistral 

Kort om Mistral 
Mistral är specialist på skräddarsydda energieffektiva fönsterlösningar för fönsterbyten och 
fönsterrenovering som bildades 1994 och erbjuder ett komplett program för fönster och fasadrenovering. 
Deras långa erfarenhet, goda kundrelationer, kompetens, engagemang och höga miljö- och kvalitetskrav 
har lagt grunden för deras framgång och starka konkurrenskraft.  

”Förvärvet av Mistral tillför kompetens, energieffektiva produkter, kapacitet, och marknad som förstärker 
Hancap ytterligare”, säger Johan Berglund, CEO i Hancap. ”Synergierna mellan Mistral och övriga bolag i vår 
portfölj är uppenbara och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans.” 

Uppdaterad prognos 
Uppdaterad prognos inklusive förvärvet kommer att offentliggöras då den färdigställts. 

För ytterligare information kontakta: 
Johan Berglund CEO, tel. +46 739501327, johan.berglund@hancap.se 

Om Hancap AB 
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System 
AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB och Dalkarlarna i Ornäs AB. 
Dotterbolagen bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige som bas 
genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för 
främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Bolagen Uterumsmästarna i Sverige 
AB, Dalkarlarna i Ornäs AB samt Seml AB har gemensamt att de har försäljning direkt till slutkunden, vilket 
gör att Hancap Consumer med sin samlade produktmix har marknadskanaler att anpassat distribuera sina 
olika produkter genom. Hancaps obligationer är noterade på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets 
preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är 
Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel: +46 8 5030 1550. 
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