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Pressmeddelande 

 
Stockholm den 8 oktober 2012 
 
Nischer ingår avtal om försäljning av dotterbolaget Mintec Paper AB 
 
Nischer har, villkorat av den extra bolagsstämmas godkännande, ingått ett avtal med Health Care Invest 
S.A. om försäljning av samtliga aktier i IndustrIQs dotterbolag Mintec Paper för 25,75 MSEK.  
 
Mintec Paper är ledande på den Skandinaviska marknaden inom pappersförädling, det vill säga 
konvertering och trissning av papper, kartong och allehanda cellulosabaserade material.  
 
Health Care Invest S.A. kontrolleras av Ibrahim Kadra, en av två ägare till Nischers huvudägare 
Avalanche Capital AB. Avtalet innebär bland annat att Health Care Invest som en del av köpeskillingen, 
övertar en skuld, i form av fast tilläggsköpeskilling, som IndustrIQ har till de tidigare ägarna av Mintec 
Paper om totalt 7,75 MSEK. Vidare regleras som ett led i affären och såsom delbetalning genom 
kvittning, IndustrIQs skuld till Avalanche Capital om 17 MSEK.  Resterande del av köpeskillingen, 1 
MSEK, ska betalas genom utställande av revers på marknadsmässiga villkor. 
 
Styrelsen för Nischer har inhämtat ett utlåtande från Remium Nordic AB avseende skäligheten av 
erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv. 
 
Baserat på köpeskillingens storlek och att transaktionen ger upphov till en koncernmässig vinst, samt att 
en eventuell försäljning kommer att minska Nischer-koncernens totala skuldsättning med 24,75 MSEK, 
bedömer styrelsen att en eventuell försäljning är till gagn för Nischer och ligger i linje med bolagets 
verksamhet och affärsidé. 
  
En eventuell försäljning av aktierna i Mintec Paper enligt ovan omfattas av de s.k. Leo-reglerna i 
aktiebolagslagen och kräver ett godkännande av bolagsstämman i Nischer. En kallelse till extra 
bolagsstämma kommer därmed att offentliggöras inom kort. 
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Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang 
förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. 
Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- 
och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs samtliga portföljbolag; Mintec Paper AB, 
PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets 
Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). 


