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Pressmeddelande  

26 september, 2022 

Göteborg, Sverige 

 

Hexatronic förvärvar datacenter-specialisten Impact Data Solutions 

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag, 26 september 2022, ingått ett avtal om att 

förvärva 90% av aktierna i Impact Data Solutions Limited (”IDS” eller ”IDS Group”). Förvärvet 

planeras att slutföras 3 oktober 2022. 

IDS Group tillhandhåller konsult- och rådgivningstjänster, design och installation av fiber, koppar 

och containment-lösningar för datacenter och colocation-projekt. IDS har också ett managed 

services-erbjudande som tillhandahåller högkvalitativa ingenjörstjänster för racking, stacking 

kabinettinstallationer, patching och revision samt dokumentation för datacenter. 

IDS Group är baserade i London, UK, och har cirka 40 anställda. Bolaget har kunder över hela 

EMEA-området och omsätter cirka 13 miljoner brittiska pund. 

Förvärvet breddar Hexatronics erbjudande inom datacenter, samt tar erbjudandet till Europa. IDS 

kommer att samarbeta med USA-baserade Data Center Systems (”DCS”) som Hexatronic 

förvärvade i september 2021. 

Säljarna är Sterlite Global Ventures baserade på Mauritius som är ett helägt dotterbolag av Sterlite 

Technologies Limited, som säljer 80% av aktierna i IDS samt de ursprungliga grundarna av IDS, 

som säljer 10% av aktierna i IDS. 

De återstående 10% av aktierna i IDS ägs av Benjamin Parker, VD för IDS Group. 

Hexatronic har en option att förvärva de återstående 10% av aktierna i IDS under perioden 2026-

2029. 

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa.  

Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexatronics resultat. 

”Vi är mycket nöjda att kunna välkomna IDS till Hexatronic Group. IDS har lång erfarenhet av att 

arbeta med de mest krävande datacenter-kunderna och kommer att vara en viktig del i att växa 

Hexatronics datacenter-verksamhet”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group. 

”Att bli en del av Hexatronic Group AB är ett stort steg för IDS, som gör att vi blir ännu starkare inom 

vår redan starka position i EMEA. Tillsammans med Hexatronic och DCS kommer vi nu kunna 

erbjuda våra tjänster globalt. Vår unika bakgrund och kunskap inom design, IT-

infrastrukturutbyggnad, Smart Hands-tjänster samt Vulcan Global Containment är välkänt och 

används dagligen av världens ledande företag och hyperscale datacenter-operatörer. Att bli en del 

av Hexatronic stärker vår position och möjliggör att bli en global marknadsledare inom datacenter-

tjänster”, säger Benjamin Parker, VD för IDS Group. 
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Göteborg 26 september, 2022 

Henrik Larsson Lyon 

VD Hexatronic Group 

Vid 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 26 september 

2022 kl. 18:30 CEST. 

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – f rån 
teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig f iberteknik för alla tänkbara 
användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq 

OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.  
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