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Pressmeddelande 

2019-05-22 

Handicare Group AB (publ) har ingått avtal att avyttra Puls AS till Mediq International BV.  

 
Puls är en ledande distributör av tredjepartsprodukter i form av medicinsk utrustning och förbrukningsvaror i 
Norge och Danmark. Under 2018 uppgick intäkterna till 21,1 MEUR, vilket motsvarade 7% av Handicares totala 
intäkter.   
 
“Detta är ett viktigt steg i strategin att fokusera på Handicares kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare 
utrymme för tillväxt (både organisk och genom förvärv) och expansion av Handicares kärnverksamhet”, säger 
Staffan Ternström, Koncernchef och VD för Handicare.    
  
“Jag är mycket glad över att välkomna Puls till Mediq-familjen. Tillsammans med Puls stärker Mediq sin 
position som europeisk marknadsledare inom medicinsk utrustning och vårdlösningar till patienter i alla 
vårdformer. Pulsteamet kompletterar väl vår existerande verksamhet i Norge och Danmark. Vi ser fram emot 
att tillsammans med ledningen och de anställda fortsätta att utveckla den framgångsrika Pulsverksamheten 
och bli en ännu starkare partner för våra kunder, leverantörer och patienter i den nordiska regionen”, säger 
Christian Wojczewski, VD på Mediq. 
 
Köpeskillingen uppgår till 106 MNOK (10,9 MEUR). Reavinsten före skatt uppgår till ca 46 MNOK (ca 4,8 MEUR) 
och kommer att rapporteras i Handicares delårsrapport för det andra kvartalet, den 14 augusti 2019. 
Transaktionen slutförs den 22 maj 2019.  
 
 
 
För mer information, kontakta:  
Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532 
 
Denna information är sådan som Handicare Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, 
kl 12:20 CET den 22 maj 2019. 

 
Om Handicare 
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för 
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning 
och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i 
över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning 
och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2019 
uppgick intäkterna till 292 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 
och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 
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