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Lakers fortsætter ekspansionen med fire 
opkøb i de nordiske lande 
 
Stockholm, 22. marts 2019 – Lakers Group, som er Nordens førende, uafhængige 
servicevirksomhed inden for vandpumper, fortsætter sin ekspansion i de nordiske 
lande. Virksomheden har gennemført fire opkøb i de seneste måneder. De nye 
virksomheder, som nu indgår i Lakers Group, er Elmotorservice Syd og Öhbergs 
Pumpeservice i Sverige, A & J Pumpservice i Finland og Elmodan i Danmark. Hermed 
øges Lakers’ proformaomsætning til NOK 350 mio. 
 
“Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til fire nye virksomheder i Lakers 
Group. Med overtagelsen af A & J har Lakers realiseret sit første opkøb i Finland, og 
det betyder, at Lakers repræsenteret på alle de nordiske markeder,” fortæller Carl-
Johan Callenholm, som er stifter af Lakers og CEO. 
 
Summa Equity Fund I opkøbte en bestemmende aktiepost i Lakers Group AB i oktober 
2018. 
 
“Summa opkøbte Lakers med en strategi om at understøtte en fortsat ambitiøs 
vækstplan. De fire opkøb komplimenterer Lakers og styrker virksomhedens position 
som den førende uafhængige servicevirksomhed inden for vandpumper i Norden,” 
oplyser Johannes Lien, som er partner i Summa Equity. 
 
Det er følgende virksomheder, som er opkøbt af Lakers:  
 
Öhbergs Pumpservice (Sverige) – en servicevirksomhed, som arbejder med 
spildevandsapplikationer til kunder i kommunerne og erhvervslivet. Historisk set har 
virksomheden også arbejdet målrettet med trykbaserede spildevandssystemer. 
Virksomheden blev grundlagt i 1957 og har skabt et velrenommeret navn i branchen 
med en stærk position i Stockholmsområdet. 
 
Elmotorservice Syd (Sverige) – en virksomhed, som har fokus på salg og service af 
værktøjsmaskiner, elmotorer, ventilationsanlæg, transmissioner og pumper. 
Elmotorservice har i årenes løb udviklet et stærkt fokus på afvandingspumper og har 
etableret et tæt samarbejde med førende leverandører i segmentet for afvanding. 
Virksomheden blev grundlagt i 1999 og har aktiviteter i Ystad og Simrishamn. 
 
Elmodan (Danmark) – en virksomhed, som har specialiseret sig i pumper, generatorer 
og værktøjsmaskiner, og som er kendt for yde en service ud over det sædvanlige. 
Elmodan blev grundlagt i 1959 og har to afdelinger med værksted, lager og 
udstillingsarealer i Næstved og Ishøj. 
 
A & J Pump Service (Finland) – en virksomhed, som tilbyder udstrakte serviceydelser 
inden for vedligeholdelse og reparation af spildevands- og grundvandspumper. 
Virksomheden udfører desuden slamsugeropgaver med lastbiler, der er udstyret med 
højtryk og vakuum, til kunder i industrien, i ejendomme og i forbindelse med 
anlægsvirksomhed. Virksomheden blev grundlagt i 2008. Virksomheden har kontor i 
Helsinki og har primært aktiviteter i hovedstadsområdet, i regionen Uusimaa og i Lahti. 
 
For at fastholde en kontinuitet og udnytte allerede eksisterende erfaring bliver de 
nuværende administrerende direktører siddende i alle fire virksomheder. 
 
Summa Equity er blandt de første investeringsselskaber, som har forpligtet til at 
overholde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De opkøb, som Lakers nu har 
gennemført, overholder således mål nr. 6: “Vi skal sikre bæredygtig adgang til og 
forvaltning af vand og sanitet for alle”. 
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Om Lakers 

Lakers, som blev grundlagt i 2016 og har hovedkontor i Oslo, er en nordisk koncern, som 

udbyder eftermarkedsservice til vand- og spildevandsbranchen. Koncernen tilbyder 

vedligeholdelse, service, udvikling og teknisk rådgivning om pumper, pumpestationer, elmotorer 

og tilknyttede komponenter. Virksomheden har 140 medarbejdere i Norge, Sverige, Finland og 

Danmark. www.lakers.no 

 

Om Summa Equity 

Summa Equity er en nordisk investeringsvirksomhed i den nedre ende af midt-markedet. Det er 

en virksomhed, som drives på basis af megatrends og tematisk investering, og som har fokus på 

ressourceeffektivitet, ændrede demografiske forhold og teknologistøttede virksomheder. Summa 

Equity er blandt de første investeringsselskaber, som har forpligtet til at overholde FN´s 

verdensmål for bæredygtig udvikling, og selskabets investeringer lever op til disse mål. Summa 

Equity blev grundlagt i 2016. www.summaequity.com 
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