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ValueTree tecknar LOI om att förvärva norska Ludo Kids
ValueTree, listat på AktieTorget, har skrivit ett Letter of Intent med norska Ludo Kids om
samgående. Den tilltänkta affären kommer att ske genom apportemission som gör att
säljaren av Ludo Kids blir en av de största enskilda ägarna i Value Tree med ett innehav om
maximalt 25 procent. Det nya tilltänkta bolaget kommer att bli den ledande utvecklaren och
distributören av barnprodukter på den nordiska marknaden.
ValueTree är en ledande aktör inom distribution av barnartiklar på den svenska marknaden.
Bolaget har som målsättning att omsätta över 200 mkr under 2011 med en rörelsemarginal
överstigande 10 %.
Ludo Kids har en stark position på den norska marknaden vad gäller distribution och är på
god väg att bli den ledande aktören i Norge. Ludo Kids ägs av Idar Vollvik, som kommer
att bli en av huvudägarna i ValueTree efter samgåendet. Idar Vollvik har en bakgrund som
en av Norges ledande entreprenörer och grundade bland annat telekombolaget Chess 2003
som han sålde till TeliaSonera 2005 för över två miljarder SEK:
”Kombinationen ValueTree och Ludo Kids är bra på många plan. Det gemensamma
bolaget blir Nordens ledande aktör inom barnprodukter. Ludo Kids är också mycket starka
på marknadsföring och distribution medan ValueTree har ett starkt produktsortiment. I
planerna ligger även att det nya bolaget ska expandera utanför Norden, med Ludogruppens
många och starka internationella relationer” säger Lars Åkerblom VD för ValueTree.
”Tillsammans kommer vi att skapa ett mycket starkt bolag. Barnproduktbranschen är
extremt intressant och vi har alla förutsättningar att bygga ett mycket stort bolag” säger Idar
Vollvik.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Åkerblom, Koncernchef, tel. 070 – 794 98 78
Idar Vollvik, + 47 45 67 89 10
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