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NCAB Group förvärvar META Leiterplatten i 
Tyskland
NCAB Group har idag tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i META 
Leiterplatten GmbH & CO. KG baserat i Villingen-Schwenningen i södra Tyskland. 
Transaktionen beräknas vara genomförd och bolaget konsolideras med NCAB i början av 
januari 2022.

META, som grundades 2000, betjänar kunder i Tyskland och förväntas att omsätta cirka 85 MSEK 
under 2021, med ett EBITA-resultat på 4,5 MSEK. META förser sina kunder med mönsterkort inom 
HMLV-segmentet (High-Mix-Low-Volume), främst inom industri-, konsument- och medicinska 
sektorer. Deras leverantörer finns i Kina och Taiwan.

Företaget har 17 anställda på huvudkontoret i Tyskland. Förvärvet av META förväntas ge ett tillskott i 
vinst per aktie för NCAB-koncernen under 2022. Synergieffekter förväntas uppstå inom områdena 
factory management, leverantörer, betalningsvillkor, logistik och laboratorium.

Anders Forsén, CFO för NCAB:
”META är en välskött trader av högkvalitativa mönsterkort och kompletterar vår tyska verksamhet 
mycket bra. Det är en viktig del av NCABs strategi att aktivt delta i konsolideringen av marknaden. 
META kommer att integreras i NCAB Europe.”

Annabell Uhl, delägare och VD för META:
”Detta är en fantastisk möjlighet för oss alla. META Leiterplatten har varit privatägt och präglat av en 
kundorienterad kultur med målet att leverera överlägsen kvalitet och värde. Att bli utvald av NCAB att 
vara en del av deras nya Tysklands-team är en stor komplimang. Att komma in i NCAB kommer att 
ge oss ännu mer kraft att stödja våra kunder. De stora fördelarna med att komma in i NCAB-
koncernen är den omfattande factory management-organisationen i Asien och de globala resurserna. 
Jag ser fram emot att arbeta i NCAB för att integrationen ska bli smidig, fortsätta driva tillväxten av 
vår verksamhet med att hantera de mest utmanande kraven på mönsterkort i vår bransch."

För ytterligare information, kontakta:

Anders Forsén, CFO +46 (0)8 4030 0051
Gunilla Öhman, IR Manager, +46 (0)70 763 81 25
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Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq 
Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, 
produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av 
en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. 
NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 
länder världen över. Omsättningen uppgick 2020 till 2 115 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i 
NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se .www.ncabgroup.com
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