
Stockholm den 1 augusti 2019 

PRESSMEDDELANDE 

Hedera Group AB förvärvar Assistanspoolen Omsorg 
Sweden AB 
 
Hedera Group AB tecknade ett ”Letter of Intent” i maj och har nu tecknat avtal om att 
förvärva Assistanspoolen Omsorg Sweden AB. Assistanspoolen omsätter drygt 100 
MSEK med ett rörelseresultat på ca 5 MSEK.  
 
Köpeskilling uppgår till 20 MSEK och förvärvet kommer att finansieras med en föret-
rädesemission på 15 MSEK och en riktad emission på 15 MSEK till en kurs på SEK 
8,50. Emissionerna skall göra det möjligt att genomföra ytterligare något förvärv under 
året. Ett investeringsmemorandum kommer att skickas ut under augusti. 
 
Huvudägaren Bertil Haglund med Lectica AB, som äger 49,5 % av aktierna, avser att 
teckna sin del i emissionen. 
 
Proforma hade koncernen under 2018 omsatt 344,6 MSEK med ett rörelseresultat på 
15,9 MSEK efter extraordinära kostnader. På rullande tolv månader omsätter Hedera 
Group ca 332 MSEK med ett rörelseresultat på ca 13 MSEK. 
 
Hedera Group tillförs ett nytt och spännande affärsområde inom vård/omsorg och 
breddar sin nuvarande verksamhet inom sektorn, säger Styrelseordförande Bertil 
Haglund. 
 
Vi ser ett spännande område att växa inom och tror att branschen kommer att konso-
lideras med större aktörer, säger Maria Nordin VD för Hedera Group. 
 
En av huvudägarna i Assistanspoolen, Christer Ryder, stannar kvar i bolaget och blir 
vice VD i Hedera Group AB med ansvar för att expandera affärsområdet. 
 
Det är med stor stolthet och glädje som Assistanspoolen blir en del av Hedera Group. 

Vi kommer att fortsätta bedriva Assistanspoolen med bibehållen kvalité. I och med 

sammangåendet kommer vi att kunna möta upp den efterfrågan av våra tjänster för 

fler brukare med vårt koncept även på andra orter, säger Christer Ryder. 

 
 

För mer information kontakta; Styrelseordförande Bertil Haglund telefon 0707-
222 644, bertil.haglund@hederagroup.se 

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North 
Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter 
till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.  
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Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Hedera Group AB är skyl-
digt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämna-
des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 
2019 kl 08.30. 

 
Länken i vården 

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeska-
tegorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen, 
Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom, Hedera Ekonomi och 
AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige. He-
dera Socionom samt Hedera Ekonomi som erbjuder redovisnings- och ekonomitjäns-
ter till mindre och medelstora företag är under uppstart. Hedera Group är listade på 
Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.he-
deragroup.se. 


