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Delphi samt Avance Attorneys biträder AddLife Development AB vid förvärv av Väinö Korpinen Oy
Delphi har tillsammans med Avance Attornyes biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av Väinö
Korpinen Oy. Väinö Korpinen Oy har etablerat sig som den ledande leverantören på den finska
marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är
framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen. Målgruppen för bolagets
lösningar är personer med särskilda behov, som bland annat äldre, funktionshindrade och
demenssjuka.
Väinö Korpinen Oy säljer idag sina produkter huvudsakligen till offentlig sektor och privata
vårdaktörer i Finland. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 8 miljoner euro. Förvärvet passar
väl in i Addlife-koncernens strategi för fortsatt expansion inom sektorn hemvård och utgör ett
komplement till tidigare genomförda förvärv inom hemvårdsområdet.
Delphis team bestod framför allt av Fredrik Mörner (ansvarig partner) samt Avance Attornyes team
bestod framför allt av Ilkka Perheentupa (ansvarig partner) samt Jessica Grönholm (associate).
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

