
 

 

  

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 21 december, 2021 

Essity förvärvar amerikanskt 

medicintekniskt bolag inom ortopedi 

Hygien- och hälsobolaget Essity har förvärvat AquaCast Liner, ett specialistföretag inom 
ortopedi som tillhandahåller vattentäta underlagsmaterial för gipsning på den amerikanska 
marknaden. Att växa genom förvärv inom Medical Solutions är en viktig strategisk 
prioritering för Essity och med detta förvärv stärker bolaget sin ledande position inom vård 
av frakturer samtidigt som produktutbudet utökas inom segmentet vattentäta och 
vattenavvisande gips. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Essitys börsvärde 
och offentliggörs inte.     

AquaCast Liner är ett privatägt bolag som grundades 2012 och är baserat i Newark, Delaware.  
Produktportföljen består av vattentäta och formsydda produkter som säljs till ortopeder under 
varumärket AquaCast Liner för att användas i kombination med glasfibergipsning.  

- Förvärvet stärker vår position och vårt erbjudande inom ortopedisk fixering i USA. AquaCast 
Liners produktsortiment är ett bra komplement till Delta-Dry, vårt sortiment av syntetiska gips och 
vattenavvisande material för användning under syntetgips, säger Ulrika Kolsrud, President Health 
and Medical Solutions, Essity. 

Essity är global marknadsledare inom vård av frakturer (gipsning, skenor, polsterstrumpor och 
vaddering) som säljs under varumärket Delta-Cast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 70 511 15 81, johan.ir.karlsson@essity.com   
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications +46 73 313 30 55, per.lorentz@essity.com   
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 
miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 
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