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AdderaCare säljer dotterbolaget Linds 
Ortopediska till Allard Support for Better Life

AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av 
dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”) till koncernen Allard Support for Better Life AB (”
Allard Support”). Affären stärker förutsättningarna för Linds och säkerställer AdderaCares 
fokus på lönsam tillväxt. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK. Avyttringen av Linds kommer att 
påverka andra kvartalets resultat negativt med cirka 25 MSEK.

AdderaCare har efter noga övervägande inlett en försäljning av dotterbolaget Linds. Beslutet har 
tagits mot bakgrund av att Linds ramavtal med Region Stockholm upphör den 30 september 2022 
efter förlorad upphandling. Affären innebär att Linds verksamhet blir en del av Allard Supports 
dotterbolag Camp Pro Ortopedteknik AB. AdderaCare gör bedömningen att Allard Support är den 
rätta ägaren som väsentligt stärker Linds möjligheter att utveckla nya och befintliga kundrelationer.

”Utifrån de nya förutsättningarna ser vi att Linds får goda möjligheter att stärka sin kundbas och 
utvecklas framöver tillsammans med Allard Support och Camp Pro Ortopedteknik. Som koncern 
fortsätter vi att fokusera på vår kärnkompetens, att utveckla hjälpmedel inom våra tre segment 
Mobilitet, Tillgänglighet och Kognition. Vi har en stabil grund att bygga vidare på. Detta är den bästa 
lösningen för koncernen som helhet för att vi ska fortsätta skapa långsiktigt starkt aktieägarevärde”, 
säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare.

Linds förvärvades för cirka 40 MSEK exklusive tilläggsköpeskilling, vilken ej längre är aktuell. 
Försäljningslikviden uppgår till totalt 8 MSEK, varav 5 MSEK betalas till AdderaCare i samband 
med övertagandet den 30 juni. Resterande 3 MSEK är avtalade som revers och betalas ut den 30 
september 2022. Avyttringen av Linds kommer att påverka andra kvartalets resultat negativt med 
cirka 25 MSEK. Effekterna redovisas i rapporten för det andra kvartalet den 25 augusti.

Allard Support är en internationell företagsgrupp, med säte i Sverige, verksam inom tillverkning 
och distribution av produkter och tjänster som förbättrar människors rörlighet och mobilitet. Camp 
Pro Ortopedteknik i Stockholm erbjuder ett unikt koncept inom ortopedteknik och rehabilitering. 
Här arbetar ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter, neurologer och neurofysiologer 
tillsammans för att patienter ska få bästa möjliga vård.

”Tillsammans med Linds kommer vi att kunna erbjuda ännu fler patienter riktigt bra ortopedteknik och 
vara en arbetsplats med fortsatt fokus på att utveckla branschen – Support for Better Life helt enkelt!”,
säger Peter Allard, President Allard Support for Better Life.

Eftersom ramavtalet mellan Linds och Region Stockholm avslutas tidigast den 30 september 2022, 
behöver regionen ge sitt godkännande av försäljningen före signering av försäljningsavtalet, som 
sker den 4 juli.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera 
innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren 
ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt 
sex bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt 

, +46 (0) 84638300.certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-06-15 14:00 CEST.

Bifogade filer

AdderaCare säljer dotterbolaget Linds Ortopediska till Allard Support for Better Life

mailto:marianne.sernevi@adderacare.com
mailto:certifiedadviser@penser.se
https://storage.mfn.se/cca5af00-e32c-43bb-b2ca-20e0166d211e/adderacare-saljer-dotterbolaget-linds-ortopediska-till-allard-support-for-better-life.pdf

