
AddLife förvärvar Funksjonsutstyr AS
AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av 76 % av aktierna i det Norska bolaget Funksjonsutstyr AS. Bolaget är en leverantör av
hygienprodukter och hjälpmedel inom hemvård med delvis egna designade produkter. Förvärvet innebär att vi stärker vår position på den
Norska marknaden och är därmed ett utmärkt komplement till befintliga verksamheter inom hemvård i affärsområdet Medtech. Förvärvet
ligger helt i linje med den strategiska inriktningen att kunna erbjuda hjälpmedel till allt fler äldre för att underlätta möjligheten att bo kvar
hemma.

Funksjonsutstyr AS marknadsför och säljer behovsanpassade och skräddarsydda badrum i samarbete med ledande leverantörer samt med egna produkter
inom hemvård i Norge. Förvärvet innebär att AddLife ytterligare stärker marknadspositionen inom hygiensegmentet med väl positionerade produkter.

AddLife förvärvar 76 % av bolagets aktier med en option att förvärva resterande 24 % av bolagets aktier efter en 5-årsperiod.

Bolagets produkter säljs huvudsakligen till offentlig sektor samt till VVS installatörer. Bolaget har idag 7 anställda och omsätter ca 50 MNOK på den norska
marknaden.

- Förvärvet utgör ett utmärkt komplement till våra redan existerande bolag inom hemvård i Norden; Hepro AS i Norge, Svan Care AB i Sverige och Väinö
Korpinen Oy i Finland, säger Lars-Erik Rydell Affärsutvecklingschef Medtech, AddLife AB

Tillträde sker den 2 december 2019, förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 2 december 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsutvecklingschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor
huvudsakligen i Norden och övriga Europa.  AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter

cirka 3,2 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 2 december 2019, kl. 12:00 CET.


