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Hexatronic investerar 18 MUSD i ny mikroduktfabrik i USA 
 
Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries, 

beslutat att etablera en ny produktionsanläggning för mikrodukt i sydöstra USA. Investeringen om totalt 18 

MUSD avser produktionsutrustning och infrastruktur för att etablera produktionsanläggningen. Under tredje 

kvartalet 2022 kommer anläggningen vara driftsatt och producera mikrodukt. 

 

”Baserat på den framgång vi haft med att sälja vårt kompletta FTTH-system (fiber till hemmet) i USA, den 

starka marknadsutvecklingen, samt de goda förutsättningar vi ser att vinna ytterligare kunder, har vi 

beslutat att investera 18 MUSD för att etablera en ny produktionsanläggning för mikrodukt. Anläggningen 

kommer också fungera som en logistikhub för våra systemlösningar för fiber till hemmet. Investeringen 

innefattar även produktionslinjer för utökad kapacitet av rör och dukt för Blue Diamond Industries kunder. 

Produktionsanläggningen som främst kommer att förse Hexatronic US kunder med mikrodukt kommer att 

etableras och drivas av vårt dotterbolag Blue Diamond Industries. Investeringen skapar en plattform för 

fortsatt tillväxt där vi dessutom har möjlighet att addera ytterligare produktionslinjer för att i princip 

dubblera den initiala produktionskapaciteten i den nya anläggningen. Det här är ett viktigt steg i vår 

ambition att utöka vår systemförsäljning inom fiber till hemmet på den starka amerikanska marknaden”, 

säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group. 

 

 
 

Göteborg 8 november 2021 
 
Henrik Larsson Lyon 
VD Hexatronic Group 

För eventuella frågor kontakta: 
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 
2021 kl. 08.00 CET. 

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och 
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av 
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som 
Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, 
Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, 
Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer 
information, se https://group.hexatronic.com. 
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