
AddLife förvärvar O’Flynn Medical som
tilläggsförvärv till Healthcare 21
AddLife har idag förvärvat irländska O’Flynn Medical Ltd (”O’Flynn”). O’Flynn är en oberoende
specialistdistributör som erbjuder försäljning och uthyrning av produkter samt tekniska tjänster till
sjukhussektorn, privatkunder och vårdhem på Irland. Bolaget kommer att bli en del av Healthcare 21,
som AddLife förvärvade till affärsområdet Medtech 2021.

O’Flynn omsätter cirka 6,4 miljoner euro och har 36 anställda. Företaget erbjuder medicinsk utrustning
och förbrukningsvaror utöver uthyrning, rekonditionering och teknisk service av specialiserade produkter
såsom madrasser och sängar.

Bolagets starka marknadsposition i sin nisch passar strategiskt väl in i Healthcare 21 och ger intressanta
möjligheter att expandera inom uthyrningsmarknaden och därmed bli den ledande leverantören på
Irland. Förvärvet ger också möjligheter för Healthcare 21 att expandera inom marknaden för bariatrik.

“Idag är en spännande dag för Healthcare 21 och AddLife. O’Flynn är en erfaren specialistleverantör
med en kompletterande portfölj som kommer att stärka vårt erbjudande inom uthyrningssegmentet.
O’Flynn passar perfekt in i Healthcare 21 såväl kulturellt som strategiskt”, säger Tara Kearney, VD för
Healthcare 21.

”Förvärvet av O’Flynn innebär att vi stärker vår närvaro på den irländska och brittiska marknaden där vi
redan har stor kompetens och marknadsnärvaro. O’Flynn är ett tilläggsförvärv till Healthcare 21 för att
komplettera befintliga produktportföljer och samtidigt gå in i nya marknadssegment”, säger Kristina
Willgård, VD AddLife AB

Tillträdet av förvärvet sker från och med idag och förväntas endast ha en marginell positiv påverkan på
AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2022.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Martin Almgren, affärsområdeschef Medtech och CFO AddLife AB, +46 70 228 15 45

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor.
AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 80-tal operativa dotterbolag som drivs under
egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK. AddLife aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.
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