PRESSMEDDELANDE
18 juni, 2010

ValueTree förvärvar Användbart Litet Företag AB (ALF) och ökar
därmed omsättningen med ca 21 MSEK och EBITDA med ca 5 MSEK.
ValueTree Holdings AB (publ) förvärvar en av nordens ledande utvecklare av barn- och
familjespel, Användbart Litet Företag (ALF). ValueTrees målsättning är att inom en snar
framtid vara den ledande utvecklaren och distributören av barnprodukter i norra Europa.
Förvärvet av ALF och de nyligen genomförda köpen av Carlobaby och Eber Toys är ett led
i att nå detta mål.
”ALF är ett spännande företag i spel- och underhållningsbranschen med starka varumärken,
bra lönsamhet och en strategi inför framtiden som branschen har tagit emot med öppna
armar. Förvärvet av Alf passar helt i linje med ValueTrees målsättning, att bygga ett företag
med kvalitetsprodukter och fokus på barnens bästa. Vi har flera liknande affärer som vi
tittar på i Norden. Branschen ligger i stabil tillväxt och präglas av att vara fragmenterad.
Förutsättningarna för strukturaffärer är med andra ord goda och vi räknar med att
kommunicera fler affärer framöver”, säger Lars Åkerblom VD för ValueTree.
Köpeskillingen uppgår till ca 28 MSEK inklusive en kassa om 8 MSEK. Betalningen sker
genom ett fast belopp om 21 MSEK och en tilläggsköpeskilling som löper 2012 ut och som
idag beräknas till ca 7 MSEK. Finansieringen av affären sker genom kassa och planerad
riktad emission. Lars Weibull AB med projektledare Tobias Lundin var säljarnas rådgivare
i affären. ALF:s grundare, Joel Sevelin, stannar kvar i bolaget och kommer tillsammans
med ValueTree att vidareutveckla verksamheten.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 070 – 794 98 78

Om ValueTree Holdings AB (publ)

ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för barnfamiljer
genom distribution och egen e-handel. Utöver egna varumärken utvecklar ValueTree en agentur på intressanta produkter till den
nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

