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Firefly AB köper Omniguard® flamdetektorserien från Meggitt Inc.

Firefly AB har idag den 14 juni 2013 tecknat avtal med Meggitt Inc. i USA avseende förvärv av
Omniguard® flamdetektorserien. Köpet innebär att Firefly tar över produktägandet, utveckling,
produktion, försäljning och eftermarknad av Omniguard® flamdetektorer. Firefly kommer att börja
leverera Omniguard® flamdetektorer från och med 17 juni 2013.
Affären är av strategisk vikt för att långsiktigt stärka Fireflys position på marknaden. Genom förvärvet
kommer Firefly att utöka sin kund- och applikationsbas samt uppnå synergieffekter med övrig
verksamhet inom affärsområdena Industriapplikationer och Infrasystem.
Förvärvet finansieras genom befintliga likvida medel samt upptagande av en treårig bankfinansiering.
Omniguard® flamdetektorer beräknas i dagsläget tillföra ca 15 % till Fireflys helårsomsättning och
redan under innevarande år ge ett positivt bidrag till bolagets rörelseresultat och vinst per aktie.

Stockholm den 14 juni 2013
FIREFLY AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Om Firefly AB
Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och
minimerar risk för bränder och dammexplosioner. Bolaget har 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly
har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som
övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i
värmekraftverk och avloppsreningsverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor,
tåg-, väg- och kabeltunnlar. År 2012 omsatte bolaget 97 miljoner kronor, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid
2012 års slut 59 anställda och börsvärdet uppgick till 62 miljoner kronor. Fireflys aktie är noterad på NASDAQ OMX First North och
bolagets Certified Adviser är Remium AB.
Om Meggitt PLC
Med huvudkontoret i Storbritannien, är Meggitt PLC en internationell koncern med verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Känd för
sin specialiserade ingenjörsteknik för extrema miljöer, Meggitt är världsledande inom luftfart, försvar och energi och har närmare 11.000
anställda på mer än 40 produktionsanläggningar och regionala kontor över hela världen.

