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Latour förvärvar Hakaser Oy  
 
Investment AB Latour har genom DENSIQ AB, en del av Latour Industries, tecknat avtal om att förvärva 
Hakaser Oy med säte i Uleåborg, Finland. Tillträde sker omedelbart.  
 
Förvärvet är en del av DENSIQs strategi att stärka sin position som en fullserviceleverantör inom 
tätningsteknologi såväl som att förstärka sin geografiska räckvidd inom Norden.  
 
Hakaser är specialiserade inom reparationer och underhåll av industriella ventiler för den finska 
processindustrin. Hakaser har åtta anställda och omsätter 1,4 MEUR årligen. 
 
Krister Seleskog, VD DENSIQ AB kommenterar förvärvet: ”Via förvärvet av Hakaser stärker DENSIQ sin 
position ytterligare som en fullserviceleverantör inom service, produkter och lösningar inom 
tätningsområdet. Vi får också en bättre geografisk räckvidd och kommer närmare våra kunder, speciellt i de 
norra delarna av regionen”. 
  
”DENSIQ och Hakaser kompletterar varandra mycket väl vad det gäller såväl tjänsteutbud som kundfokus. 
Med DENSIQ som ägare kan vi fortsätta att expandera både vårt erbjudande och vår geografiska räckvidd”, 
säger Olli-Pekka Keränen, nuvarande VD och delägare i Hakaser. 
 
Göteborg, 19 december 2017 
 
INVESTMENT AB LATOUR (PUBL) 
Jan Svensson 
Verkställande Direktör 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Krister Seleskog, VD DENSIQ AB, +46 720 10 21 40 
Maria Elm Olsson, Styrelseordförande i DENSIQ AB, +46 705 08 72 82 
 

 
DENSIQ AB, med huvudkontor i Göteborg, har en årlig omsättning om knappt 150 Mkr och cirka 60 anställda i 
dotterbolag belägna i 3 olika länder. DENSIQ AB ingår i Latour Industries som är ett av fyra helägda 
affärsområden inom Investment AB Latour.  
 
Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. 
Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna 
affärsområden inom Latour.  
 
Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av 
börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande 
innehav med ett marknadsvärde på cirka 47 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 
miljarder kronor. 


