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Lagerkrantz förvärvar Dooman Teknik
Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska
teknikbolaget Dooman Teknik AB.
Dooman utvecklar och erbjuder förvaringslösningar och produkter inom
området bostadsanpassning bl.a. med garagemoduler för handikappfordon,
el-scootrar och permobiler som huvudprodukt. Kunderna utgörs i första hand
av svenska kommuner men också av fastighetsbolag och BRF.
- Dooman är ett intressant företag som med sina produkter nått en
marknadsledande position i sin nisch. Dooman blir det åttonde
produktbolaget i vår division Niche Products, kommenterar Jörgen Wigh, VD

och koncernchef i Lagercrantz Group.
Dennis Lewrén tidigare ägare till Dooman: - Vi har arbetat med teknik för
rörelsehindrade i över 30 år och medverkat till ta fram många enkla och
smarta lösningar. Med Lagercrantz får Dooman en långsiktig och finansiellt
stark ägare.
Dooman kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med
februari 2015. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till
koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Dooman Teknik erbjuder flexibla och säkra förvaringslösningar för cyklar, elcyklar, el-rullstolar, scootrar, permobiler, handikapp fordon och annan
utrustning. Våra kunder är företag, privatpersoner, fastighetsägare,
Bostadsrättsföreningar och landets kommuner.
Dooman är sedan mer än 40år en av de ledande aktörerna på marknaden.
Vi arbetar i nära samarbete med användare och beställare för att ta fram
genomtänkta och lättanvända produkter som dessutom är ekonomiskt
realistiska. Vårt minigarage BB-30 är originalet som med sin unika
konstruktion och höga kvalitet är marknadsledande sedan många år. Idag
finns BB30 i flera varianter och Dooman erbjuder nu även säkra och flexibla
förvaringslösningar för cyklar och el-cyklar.
Dooman Teknik AB grundades 1971 i Västra Frölunda, Göteborg och har
sedan starten arbetat med dörrautomatik, hjälpmedel och bostadsanpassning.
Idag är tio personer verksamma med utveckling, produktion och support.
Produktionen sker i anpassade lokaler där alla produkter kvalitetsgranskas
före leverans.
Dooman levererar dagligen ut till kunder och användare över hela Sverige
samt övriga nordiska länder.
Genom kontinuerlig utveckling och med tydligt fokus på hållbarhet,
funktionalitet och enkelhet, har DOOMAN gått i täten för innovation
förvarings- och dörrlösningar i boendemiljöer. DOOMAN är idag
marknadsledande inom detta segment.

I februari 2015 förvärvades Dooman Teknik AB av Lagercrantz Group och är
numera en del av divisionen Niche Products.
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