PRESSMEDDELANDE
Halmstad, 12 april 2022

HMS Networks AB (publ) forvärvär äterstäende äktier i Procentec B.V.
HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har idag förvärvat de återstående
30% av aktierna i Procentec B.V. till förutbestämda optionsvillkor. HMS förvärvade 70% av aktierna i Procentec den 1
oktober 2020, och efter dagens transaktion kommer Procentec att vara ett helägt dotterbolag.
Procentec är HMS främsta varumärke inom diagnostik och övervakning av fabriksnätverk. Att förvärva resterande
aktier i Procentec är ett naturligt steg för HMS som möjliggör vidare integration av Procentec för att realisera synergier
både inom försäljning och marknadsföring samt produktutveckling.
"Vi är mycket nöjda med utvecklingen av Procentec och det fantastiska arbete som ledningsgruppen och de anställda
har gjort sedan Procentec blev en del av HMS. Jag är mycket nöjd med förvärvet och ser med tillförsikt fram emot vår
fortsatta resa tillsammans, där vi kan utforska fler synergier mellan företagen”, säger Staffan Dahlström, VD för HMS
Networks.
"Vi är fast beslutna att fortsätta driva och vidareutveckla Procentec och ser fram emot att dra nytta av ett ännu
djupare samarbete med HMS", säger Pieter Barendrecht, VD för Procentec B.V.
Procentec är redan konsoliderat till 100%, därav kommer transaktionen inte att påverka HMS vinst per aktie.
För mer information, vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983
HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial
ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad,
samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan,
Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt
genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021.
HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.
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