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Lakers fortsätter sin nordiska expansion
genom fyra förvärv
Stockholm, 22 mars 2019 – Lakers Group, Nordens ledande oberoende serviceföretag
för vattenpumpar, fortsätter sin nordiska expansion. Företaget har genomfört fyra
förvärv under de senaste månaderna. De nya bolag som har inlemmats i Lakers Group
är de svenska företagen Elmotorservice Syd och Öhbergs Pumpservice i Sverige, A &
J Pumpservice i Finland och Elmodan i Danmark. Förvärven ökar Lakers proformaomsättning till 350 miljoner norska kronor.
“Vi är förväntansfulla i att välkomna fyra nya företag till Lakers Group. Med förvärvet av
A & J gör Lakers den första inbrytningen i Finland, vilket gör att Lakers nu har närvaro
på alla nordiska marknader”, säger Carl-Johan Callenholm, grundare och VD i Lakers.
Summa Equity Fund I förvärvade en majoritetsandel i Lakers Group AB i oktober 2018.
"Summa förvärvade Lakers med en strategi för att stödja en ambitiös tillväxtplan
framåt. De fyra förvärven kompletterar Lakers och stärker Lakers position som Nordens
ledande oberoende serviceföretag för vattenpumpar”, säger Johannes Lien, Partner på
Summa Equity.
De bolag som Lakers har förvärvat är:
Öhbergs Pumpservice (Sverige), ett serviceföretag som arbetar med
avloppsapplikationer för både offentlig sektor och företag. Historiskt har Öhbergs också
arbetat mycket med trycksatta avloppssystem. Företaget grundades 1957 och har blivit
välkänt inom branschen med en stark ställning i Stockholmsområdet.
Elmotorservice Syd (Sverige), ett företag som fokuserar på försäljning och service av
elverktyg, elmotorer, fläktar, överföringar och pumpar. Genom åren har Elmotorservice
utvecklat ett starkt fokus på avvattningspumpar, och företaget har ett nära samarbete
med ledande leverantörer inom avvattningssegmentet. Företaget grundades 1999 och
har verksamhet i Ystad och Simrishamn.
Elmodan (Danmark), ett företag som har specialiserat sig på pumpar, generatorer och
elverktyg, är välkänt för att tillhandahålla en servicenivå utöver det normala. Elmodan
grundades 1959 och har två lokaler med verkstad, lager och utställningar i Næstved
och Ishøj.
A & J Pump Service (Finland), erbjuder omfattande underhålls- och
reparationstjänster av avlopps- och grundvattenpumpar samt slamsugningstjänster
med högtrycks- och vakuumutrustning för industri-, fastighets- och byggbranscherna.
Företaget grundades 2008. Företaget har ett kontor i Helsingfors och verkar
huvudsakligen i huvudstadsområdet, Nyland och Lahtis.
För att säkerställa kontinuitet och utnyttja befintlig erfarenhet, kommer bolagens
nuvarande VDar att kvarstå i sina positioner.
Summa Equity är bland de första Private Equity-företagen att knyta alla investeringar
till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lakers förvärv är anpassade till mål 6: ”Att
säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla”.
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Om Lakers
Lakers grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Oslo. Lakers är en nordisk koncern som
arbetar med eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin. Företaget erbjuder
underhåll, service, utveckling och teknisk rådgivning för pumpar, pumpstationer, elmotorer och
relaterade komponenter. Företaget har 140 medarbetare i Norge, Sverige, Finland och Danmark.
www.lakers.no

Om Summa Equity
Summa Equity är ett private equity-företag som fokuserar på investeringar i den nordiska
marknaden för små och medelstora företag. Bolaget investerar i sektorer kopplade till tre
megatrender: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv
verksamhet. Summa Equity är bland de första private equity-företagen att använda FNs
hållbarhetsmål som investeringsstrategi. Summa Equity grundades 2016.
www.summaequity.com
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