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Nordstjernans dotterbolag Etac investerar i Ki Mobility, ett 
amerikanskt företag inom avancerad manuell rehabilitering 
 
Nordstjernans helägda dotterbolag Etac har investerat i 100 procent av aktierna i det 
amerikanska företaget Ki Mobility. Investeringen stärker Etacs globala position inom 
avancerad manuell rehabilitering och bygger en stark plattform för vidare tillväxt i 
Europa, USA och på exportmarknader. 
  
Etac är ett globalt hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt 
rörelseförmåga samt för förflyttning av patienter inom vård i hemmet, sjukhem och 
akutvård. Etac omsatte under 2020 cirka 2 800 MSEK och har drygt 900 anställda. 
Företagets varumärken och produkter inkluderar Etac (manuella rullstolar samt dusch- 
och toaletthjälpmedel), HoverTech, Molift och Immedia (förflyttningshjälpmedel) samt 
R82 och Convaid (specialiserade förflyttningshjälpmedel för barn och ungdomar). 
Huvudkontoret ligger i Sverige med tillverkning och utvecklingsenheter i Europa och 
Nordamerika. 
  
Ki Mobility är en nordamerikansk ledare inom avancerade manuella rullstolar för 
rehabilitering. Bolaget ägs av Doug Munsey, Murray Slagerman samt 
minoritetsinvesterare, och är baserat i Stevens Point, Wisconsin. Parterna har 
överenskommit att inte offentliggöra villkoren för affären. 
 
”Investeringen i Ki Mobility är ett viktigt steg i Etacs fortsatta satsning på att bygga en 
globalt ledande position inom valda segment och är i linje med Nordstjernans ambition 
att bygga och vidareutveckla ledande bolag inom hälso- och sjukvård samt 
medicinteknik”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam. 
  
”Investeringen i Ki Mobility är en game-changer för Etac. Kombinationen av Ki 
Mobility och Etacs varumärken Convaid och R82 för barn och ungdomar skapar en 
stark plattform för att växa inom avancerade förflyttningshjälpmedel för rehabilitering i 
såväl Nordamerika som globalt”, säger Etacs ordförande Nora Larssen. 
  
”Vi är mycket glada över att få Etac och därmed Nordstjernan som ny ägare och hem 
för Ki Mobility. Nordstjernan och Etac har starka värderingar och ett långsiktigt 
tillväxtorienterat fokus helt i linje med Ki Mobility. Vi ser fram emot att tillsammans 
med Etac fortsätta vår inhemska och internationella tillväxtresa och ta Ki Mobility till 
nästa nivå”, säger Doug Munsey, medgrundare och verkställande direktör i Ki Mobility. 
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Nordstjernan har en lång tradition som aktiv ägare i såväl börsnoterade som privatägda 
företag. Nordstjernan grundades år 1890 och bolagets största aktieägare är Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. 
 
Nordstjernan har de senaste åren investerat aktivt i vård-, omsorgs- och 
medicintekniksektorn och idag svarar innehav inom denna sektor för närmare 
25 procent av Nordstjernans substansvärde. 
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Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande skall skapa 
värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 
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