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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 11 september 2013 
 
Nischer avyttrar sina innehav i SKA GmbH & Co. KG och PlaCell AB 
 
Nischer har ingått ett avtal med Health Care Invest S.A. att avyttra dotterbolaget IndustrIQs aktier i 
Swegoth Industri AB för 20 MSEK. Swegoth Industri AB är via bolaget Ell European Industry Investors 
AB ägare till det rörelsedrivande bolaget SKA GmbH & Co. KG. IndustrIQ äger 51% av aktierna i 
Swegoth Industri AB, resterande 49% av aktierna ägs idag av Health Care Invest S.A.  
 
SKA GmbH & Co. KG har säte i Tyskland och tillverkar och levererar stansade säkerhetsprodukter till 
fordonsindustrin. 
 
Avtalet innebär att Health Care Invest S.A  erlägger en likvid i aktier i RCC Group AB, till ett värde av 20 
MSEK. I samband med försäljningen kommer Nischer-koncernens skuldsättning att minska markant då 
dotterbolaget Ell European Industry Investors AB innehar en förvärvskredit om ca 35 MSEK. 
 
Nischer har även ingått ett avtal med Health Care Invest S.A. att avyttra dotterbolaget IndustrIQs aktier i 
PlaCell AB. Likviden erläggs i aktier i RCC Group AB, till ett värde av 20 MSEK. 
 
PlaCell AB i Gislaved är ett legotillverkande företag med lång erfarenhet av formsprutning av 
termoplaster med kunder inom bilindustrin och vitvarubranschen 
 
Styrelsen för Nischer har inhämtat värderingar av RCC Group AB från två oberoende institut och det 
åsatta transaktionsvärdet är rabatterat med 20 % mot den lägre av dessa två värderingar. 
 
Styrelsen bedömer, baserat på köpeskillingarnas storlek och att transaktionerna ger upphov till en 
koncernmässig vinst, att en eventuell försäljning i enlighet med ingångna avtal är till gagn för Nischer 
och dess aktieägare.  
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Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang 
förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. 
Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- 

och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH 
Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic 

AB (www.remium.com). 


