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Lakers jatkaa laajentumistaan 
Pohjoismaissa neljällä yritysostolla  
 
Tukholma, 22. maaliskuuta 2019 – Lakers Group, Pohjoismaiden johtava itsenäinen 
vesipumppualan palveluyritys, jatkaa laajentumistaan Pohjoismaissa. Viime 
kuukausien aikana yritys on tehnyt neljä yritysostoa. Uudet yritykset, jotka liittyvät 
Lakers Groupiin, ovat: Elmotorservice Syd ja Öhbergs Pumpeservice Ruotsissa, A & J 
Pumpservice Suomessa ja Elmodan Tanskassa. Ne lisäävät Lakersin pro forma -
liikevaihdon 350 miljoonaan Norjan kruunuun. 
 
”Toivotamme neljä uutta yritystä tervetulleiksi Lakers Groupiin. A & J Pumpservice on 
Lakersin ensimmäinen yritysosto Suomessa, ja sen myötä toimimme nyt kaikissa 
Pohjoismaissa”, sanoo Lakersin perustaja ja toimitusjohtaja Carl-Johan Callenholm. 
 
Summa Equity Fund I hankki enemmistöosuuden Lakers Group AB:stä lokakuussa 
2018. 
 
”Summa Equityn hankkiessa Lakersin strategiana oli tukea jatkuvaa ja kunnianhimoista 
laajentumissuunnitelmaa. Nämä neljä yritysostoa täydentävät Lakersia ja vahvistavat 
sen asemaa Pohjoismaiden johtavana itsenäisenä vesipumppualan palveluyrityksenä”, 
sanoo Summa Equityn osakas Johannes Lien. 
 
Lakersin hankkimat uudet yritykset ovat:  
 
Öhbergs Pumpservice (Ruotsi) on palveluyritys, joka toimii jätevesisovellusten 
parissa niin kunnallisille kuin yritysasiakkaille. Aiemmin yritys on työskennellyt myös 
paineviemärijärjestelmien parissa. Yritys on perustettu vuonna 1957, joten se on 
ehtinyt tulla tunnetuksi alalla. Yrityksellä on erityisen vahva asema Tukholman alueella. 
 
Elmotorservice Syd (Ruotsi) on yritys, joka keskittyy sähkötyökalujen, 
sähkömoottorien, tuulettimien, voimansiirtolaitteiden ja pumppujen myyntiin sekä niihin 
liittyviin palveluihin. Vuosien myötä Elmotorservice on keskittynyt myös 
kuivauspumppuihin, ja se toimii yhteistyössä kuivausalan johtavien tuotetoimittajien 
kanssa. Yritys on perustettu vuonna 1999, ja sillä on toimipaikat Ystadissa ja 
Simrishamnissa. 
 
Elmodan (Tanska) on yritys, joka on erikoistunut pumppuihin, generaattoreihin ja 
sähkötyökaluihin. Se tunnetaan erinomaisesta palvelustaan. Elmodan on perustettu 
vuonna 1959. Sillä on kaksi toimipaikkaa, Næstvedissa ja Ishøjssä. Kummassakin on 
työpaja, varasto ja tuotenäyttelytila. 
 
A & J Pump Service (Suomi) on yritys, joka tarjoaa jätevesi- ja vesipumppujen 
kattavia ylläpito- ja huoltopalveluita sekä imupaineautopalveluita teollisuudelle sekä 
kiinteistö- ja rakennusalalle. Yrityksen vahvinta osaamista edustavat pumppaamoiden 
saneeraukset. Yritys on perustettu vuonna 2008, ja sen toimipaikka sijaitsee 
Helsingissä. Toimialueita ovat pääasiassa pääkaupunkiseutu, koko Uudenmaan alue ja 
Lahti. 
 
Nykyiset toimitusjohtajat jatkavat tehtävissään kaikissa yrityksissä, jotta olemassa 
oleva kokemus hyödynnetään ja varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus. 
 
Summa Equity on ensimmäisiä pääomasijoitusyrityksiä, joka on sitoutunut YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lakersin yritysostot noudattavat tavoitetta nro 6: 
”Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.” 
 
 

Tietoja Lakersista 
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Lakers on perustettu vuonna 2016, ja sen pääkonttori sijaitsee Oslossa. Kyseessä on 

pohjoismainen konserni, joka tuottaa jälkimarkkinapalveluja vesi- ja jätevesiteollisuudelle. Se 

tarjoaa pumppuihin, pumppuasemiin, sähkömoottoreihin ja vastaaviin komponentteihin liittyvää 

ylläpito-, huolto-, kehitys- ja teknistä konsultaatiota. Yrityksellä on 140 työntekijää Norjassa, 

Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. www.lakers.no 

 

Tietoja Summa Equitystä 

Summa Equity on pieniin ja keskisuuriin yrityksiin keskittyvä, Pohjoismaissa toimiva 

pääomasijoitusyhtiö. Se pyrkii investoinneissaan hyödyntämään megatrendien tarjoamia 

mahdollisuuksia, ja se keskittyy resurssitehokkuuteen, väestörakenteen muuttumiseen ja 

tekniikkavetoiseen liiketoimintaan. Summa Equity on ensimmäisiä pääomasijoitusyrityksiä, joka 

on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja se tekee investointeja tämän mukaisesti. 

Summa Equity on perustettu vuonna 2016. www.summaequity.com 
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