
Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB 
(publ) 
Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 5 november 2021 har beslutat om följande. 

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med 

poströstning, utan fysiskt deltagande. 

Godkännande av förvärv av Lakers Group Holding AS 

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna förvärvet av Lakers 

Group Holding AS. Tillträde förväntas ske den 9 november 2021. 

Lakers Group är en ledande nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och 

specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar som används som nyckelkomponenter för 

vattentransport i vatteninfrastruktur, som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, 

Storbritannien och Tyskland. Förvärvet av Lakers Group är ett stort steg framåt i Vestums strategi 

att skapa den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen inom byggservice och infrastruktur. 

Lakers Group har vuxit kraftigt genom förvärv och har etablerat en förvärvsorganisation som på 

kort tid förvärvat 25 företag inom hela den nordiska och nordeuropeiska regionen. Vestum 

kommer nu att accelerera etableringen av Vestum Norge och kommer förutom Sverige och Norge 

ha etablerade plattformar i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Finland. Detta gör att Vestum 

kommer att vara redo att göra förvärv utanför Sveriges gränser redan under första halvåret av 

2022. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes 

den 7 oktober 2021. 

För ytterligare information kontakta:  

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ) 

Tel: +46 70 775 53 10 

E-mail: conny.ryk@vestum.se 

Kort om Vestum 

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med 

exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter 

kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara 

kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.  

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se  

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och 

bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: 

ca@gwkapital.se. 

 


