Pressemeddelelse
AddLife køber Ropox A/S - en førende dansk leverandør af
behovstilpassede køkken- og badeværelsesløsninger
AddLife underskrev i dag en aftale om at erhverve alle aktierne i det danske selskab Ropox
A/S. Virksomheden udvikler, designer og producerer hjælpemidler til ældre og andre med
særlige behov og har en omsætning på ca. 65 mio. Overtagelsen giver adgang til hjemmeplejesegmentet i Danmark og ses tilmed som en rigtig god tilføjelse til virksomhedens
eksisterende nordiske aktiviteter inden for hjemmepleje i forretningsområdet Medtech.
Ropox A / S udvikler, designer og producerer behovstilpasset køkkener, badeværelsesmøbler,
hjælpemidler samt en del OEM-produktion. Produkterne har ry for høj kvalitet, fleksibilitet og
innovativt design. De er beregnet til brug af ældre såvel som mennesker med særlige behov.
På det danske marked markedsfører og sælger Ropox A / S hovedsagelig sine produkter til kommuner
via boligtilpasning samt via projektbaseret salg til hospitaler, plejehjem og rehabiliteringsklinikker.
Virksomheden har 73 ansatte og en omsætning på ca. DKK 65 mio. Det har sit eget salgspersonale i
Danmark og i Storbritannien og bruger distributører på de andre nordiske, europæiske og oversøiske
markeder.
”Vi ser frem til den nye konstellation, hvor vi ser nye og spændende muligheder for fremtidig vækst
med AddLife som den nye ejer af Ropox A / S. Virksomheden ledes fra Næstved som før. Dette vil styrke
vores position i Danmark og andre markeder, hvor vi opererer. ”siger Poul-Erik Pedersen og Tommy
Jensen, Teknisk Direktør og Administrerende Direktør for Ropox A / S.
”Ved at købe Ropox A / S har vi nu etableret AddLife i hjemmeplejesegmentet i hele Norden. Købet er
helt i tråd med den øgede efterspørgsel efter forskellige hjælpemidler til at forbedre evnen til at bo
hjemme, ”siger Kristina Willgård, administrerende direktør, AddLife AB.
Købet forventes kun at have en marginalt positiv effekt på AddLifes indtjening pr. Aktie i regnskabsåret
2020.
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