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Leftinger & Johansson AB förvärvar bolagen som står bakom det kända varumärket 
Lafayette. Bakom bolaget Leftinger & Johansson AB står Per Leftinger och Patrik 
Johansson. Förvärvet ligger väl i linje med strategisk plan där en stark etablering på 
jaktmarknaden varit ett delmål för att härifån kunna utveckla verksamheten och 
erbjudandet.  
Transaktionen gjordes 2020-11-02 efter en effektiv process där säljare och köpare 
hade en både tydlig och gemensam målbild. 
 
Lafayette har i över 45 år erbjudit högkvalitativa produkter inom jakt marknaden. 
Bolaget arbetar i huvudsak med radiokommunikation och dess tillbehör men har 
även ytterligare produkter i sitt sortiment. Bolagen har 6 anställda i Göteborg, vilka 
varit väl medvetna om transaktionen och dess process. 
De nya ägarna skall utveckla och förfina den 45 åriga historien som bolaget har, där 
det är viktigt att ta väl vara på personalens kunskap och erfarenhet samt fortsätta 
utveckla de befintliga affärsområden. De nya ägarna ser också en framtid där bolaget 
kompletteras med fler produkter och även nya affärområden. Ägarnas ambition är att 
lyssna på kunderna och marknadens önskemål och behov. De nya ägarna kommer 
att vara mycket aktiva i bolaget för att stötta framtida utmaningar och möjligheter.  
Det kan också bli aktuellt med kompletterande förvärv. 
 
Målet och ambitionen för de nya ägarna är att skapa tillväxt och synnergieffekter för 
att på så sätt erbjuda kunderna bredare och en större produktportfölj med referens i 
bolagens mångåriga historia och därifrån kunna styra företaget in i framtiden. 
 
Vi är mycket glada över affären och ser kombinationen av våra bolag som en stark 
plattform för att kunna bygga ett än starkare erbjudande för jakt marknaden med 
både tradition och kunskap. 
 
 
För mer information: 
 
Pelle Bengtsson        Telefon +46 708 84 04 30  pelle@lafayette.se 
 
Per Leftinger             Telefon +46 705 13 01 30  per@leftinger.com 
 
Patrik Johansson      Telefon +46 702 26 90 00 patrik.johansson@skogbo.se 
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