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PRESSMEDDELANDE: 

Human Care Group fortsätter expandera 
- förvärvar det tyska bolaget Petermann GmhB.  
2021-02-15, Stockholm, Sverige 

Human Care Group som specialiserar sig på förflyttningsprodukter, rollatorer, sjukvårdssängar och möbler till 
sjukvården gick tidigare i år ut med nyheten att man förvärvat det turkiska bolaget Kenmak. Nu förvärvar man 
ytterligare ett bolag, denna gång på den tyska marknaden. Det uppköpta bolaget, Petermann GmhB, är en 
välkänd och respekterad leverantör av förflyttningsprodukter i Tyskland. Landet, med sina 83 miljoner 
invånare, är en viktig marknad för de flesta medicintekniska bolagen.  

”Human Care har varit aktiv i Tyskland en längre period. Med förvärvet av Petermann, stärker vi vår 
marknadsposition ytterligare i landet, samtidigt som vi expanderar vår produktportfölj – något som gör oss 
ännu mer attraktiva på våra övriga marknader. För oss som företagsgrupp och för våra distributörer är detta 
ett viktigt steg då vi kan erbjuda ett helhetskoncept till sjukvården. Vår produktportfölj inkluderar nu allting 
från möbler, sängar och lyftsystem till ett stort utbud av förflyttningsprodukter, säger Stefan Hedelius, VD på 
Human Care. Vidare, får vi tillgång till erfarna och skickliga medarbetarna i Petermann. De kommer kunna ta till 
sig den befintliga produktportföljen från Kenmak och Human Care snabbt och accelerera vår verksamhet i 
Tyskland”, avslutar han.  

Ledningen för det tidigare familjeägda företaget, grundat av Hubert Gockel-Böhner 1995, kommer att förbli 
inom företaget och driva dess expansion vidare. 

Julian Gockel-Böhner, VD för Petermann och son till Hubert Gockel-Böhner, säger: "För oss är detta ett 
fantastiskt tillfälle att erbjuda vår befintliga produktportfolio på den globala marknaden. I och med detta affär 
får vi tillgång till Kenmak och Human Cares utbyggda distributörsnätverk. I Tyskland är vi välkända för vår 
kvalité och kundfokus. Det blir en spännande resa att få våra produkter representerade och sålda i alla delar av 
världen och samtidigt erbjuda nya produkter till våra befintliga kunder. " 

Om Petermann 
Petermann GmbH är ett tyskt familjeföretag grundat 1995 med kontor i Dombuhl, beläget mellan Frankfurt 
och München. Idag har företaget 15 anställda. Merparten av försäljningen sker på den tyska marknaden med 
en beräknad intäkt på 4 MEURO för 2020. Företaget har en omfattande portfölj av glidlakan, överföringsmattor 
och glidskivor. Företaget erbjuder också swimmingpool- och badkarslyftar. Petermann GmbH är certifierat 
enligt EN ISO 13485. Mer information om företaget finns på www.pm-med.de/en/ 

Om Human Care Group 
Human Care Group, grundat 1993, är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. De viktigaste 
produktgrupperna är möbler till sjukvården, rollatorer, taklyftssystem, sjukhussängar och transportstolar för 
personer med nedsatt rörlighet. Företaget har även kontor i USA, Kanada, Tyskland och Nederländerna samt är 
representerade i Turkiet med det nyförvärvade bolaget Kenmak. Mer information om företaget finns på 
www.humancaregroup.com 

För mer information eller frågor kontakta Stefan Hedelius, VD Human Care, på 
stefan.hedelius@humancaregroup.com, alternativt på telefon: 076-100 07 31 
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