
Darekon OY i Finland har förvärvat IHAAB Component Systems AB 
med dotterbolag 
 
Darekon har den 6 september förvärvat samtliga aktier i IHAAB Component Systems AB. 
Företagets dotterbolag SMD Production AB och Kelab Systems AB ingår i transaktionen. 
Förvärvet är en del av Darekon’s strategi för internationell expansion. SMD och KELAB är 
liksom Darekon specialiserade på kontraktstillverkning av kvalificerad medicinsk utrustning 
och Industriell elektronik. 
 
SMD/KELAB’s omsättning är cirka fyrtio miljoner kronor; har ca 20 anställda och arbetar i 
Stockholm, Västberga. Detta passar DAREKON perfekt, rätt kundbas och kunnig personal. 
Företagets verksamhet fortsätter som tidigare och den tidigare ägaren och VD Peter 
Strömgren fortsätter som VD tillsvidare. Samordning och samarbete mellan SMD/KELAB och 
Darekon’s övriga anläggningar kommer att utvecklas på lång sikt. Darekon’s resurser och 
goda finansiella ställning ger möjligheter att växa och stärka sin position på den svenska 
marknaden inom kontraktstillverkning för elektronik. 
 
”Den svenska marknaden är intressant för oss. Genom förvärvet stärks vår kunskap om den 
svenska marknaden och ger oss en plattform för tillväxt på den svenska marknaden. Vi tror 
mycket på vår förmåga i det vi gör och vill gå vidare. Detta förvärv ger utmärkt stöd för vår 
långsiktiga tillväxtstrategi” sammanfattar Darekon’s VD Kai Orpo. 
 
”När jag blev kontaktad av Darekon 2018 såg jag direkt en stor möjlighet för SMD/ KELAB att 
vara en del av något mycket större. Med ambitionen och styrkan hos Darekon och den 
plattform som SMD/KELAB representerar i Sverige är min övertygelse att detta kommer att 
utvecklas till att bli en framgångsrik kombination på den svenska marknaden för 
kontraktstillverkning” tillägger Peter Strömgren. 
 
För mer information kan du kontakta: 
Kai Orpo/ Oy Darekon Ltd. 
Tel. +358 40 500 05 62 
kai.orpo@darekon.fi 
 
Peter Strömgren/ SMD Production AB 
Tel- +46 70 580 29 00 
Peter.stromgren@telia.com 
 
 
Oy Darekon Ltd är en kontraktstillverkare av medicinsk utrustning och industriell elektronik. 
Darekon grundades 1985 och dess fabriker ligger i Haapavesi, Klaukkala, Savonlinna i Finland och Gdansk i 
Polen. Företagets omsättning var 530 MSEK 2020 och drygt 300 anställda. www.darekon.com 
 
SMD/KELAB är en svensk kontraktstillverkare som startades 1995/1973 med fabrik i Årsta. Omsättning ca 40 
MSEK och 20 anställda. www.ihaab.se 
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