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Stockholm den 23 april 2019
LIV IHOP AVSER ATT FUSIONERA TVÅ HELÄGDA DOTTERBOLAG,
BRUKARTORGET AB OCH TREA ASSISTANS STOCKHOLM AB
Styrelsen i Liv ihop AB (publ) (”Bolaget”) har fattat beslut om att fusionera genom absorption
två av sina helägda dotterbolag, Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. Bolaget har
idag ingett ansökan om registrering av fusionsplaner, vilka kommer att registreras och kungöras.
Fusionerna genomförs för att förenkla koncernens struktur och organisation. Genom ökade
synergier kan en mer kostnadseffektiv förvaltning uppnås vilket gör koncernen mer
konkurrenskraftig.
”Livihopgruppen strävar efter att utveckla sin verksamhet och vi räknar med att fusionerna gynnar kundernas,
aktieägarnas och medarbetarnas intressen. Livihopgruppen stärker genom fusionerna sin verksamhet och fortsätter
att vara en tillförlitlig assistansanordnare som aktivt arbetar mot att kunna erbjuda sina kunder personlig
assistans av högsta kvalitet, och ur ett kundperspektiv väntas inga förändringar i den dagliga verksamheten.” –
säger tf. VD, Kennedi Samuels.
”Genom sammanslagningen skapar vi en starkare enhet, med bredare kompetens och större resurser, vilket ger oss
en stark position för att erbjuda högkvalitativ assistans. Vi är väldigt glada över att kunna presentera nyheten om
fusion av Brukartorget och Trea Assistans med Livihop, där målet med sammanslagningen är att utveckla
verksamheten och kunna erbjuda kunderna ett maximalt mervärde genom att kombinera de båda bolagens
kompetens och resurser. ”– avslutar tf. VD, Kennedi Samuels.
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Kort om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och verkar för att få
bort så många barriärer som möjligt för att skapa en ökad livskvalitet utifrån varje
individs enskilda förutsättningar och funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en

vision om att bli ett av de större assistansbolagen i Sverige. Marknaden för personlig assistans har
sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det
stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i
samhället. Livihop arbetar efter devisen att alla är olika och genom att erbjuda assistans som helt
utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten och vardagen för sina
uppdragsgivare. Genom transparens och individanpassade lösningar hjälper Livihop sina kunder
att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till. Varje uppdragsgivare erbjuds
en ekonomisk återrapportering som visar hur assistansersättningen används.
Livihops värdeord är respekt, engagemang och transparens.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se
Mangold Fondkommission, mail: CA@mangold.se och tel: 08 5030 1550, är Bolagets Certified
Adviser.

