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Ekström Management and Investment AB avyttrar dotterbolaget  

Konftel AB till Avaya 

 

Umeå, Sverige - Avaya, en global ledande aktör inom ”business collaboration systems”, mjukvara och tjänster, 

har förvärvat Konftel, en av de ledande tillverkarna av konferenstelefoner i världen. Säljare är grundaren via det 

Umeåbaserade investment bolaget, Ekström Management and Investment AB med 90.1% samt minoritetsägare. 

 

Med detta förvärv, kompletterar Avaya sin portfölj av kommunikationsprodukter till konferensrum och får tillgång 

till ledande teknik på området, inklusive Konftels OmniSound ®-teknik som ger ett optimalt ljud i olika 

arbetsmiljöer. 

 

"Förvärvet av Konftel utgör ett logiskt steg i Avayas strävan att bli ledande inom business collaboration", säger 

Alan Baratz, senior vice president och president, Global Communications Solutions, Avaya. "Konftels 

produktportfölj av konferensprodukter och dess OmniSound teknik kommer att vara viktiga inslag i våra fortsatta 

satsningar inom ljud och bildlösningar, inklusive vår nyligen lanserade Avaya Flare™-produkt." 

 

Konftel utvecklar HD audio konferensenheter för en rad olika behov som sträcker sig från skrivbordet till 

konferensrumssystem till auditorium-installationer. Samtliga produkter i portföljen erbjuder OmniSounds 

kristallklara ljudkvalitet på flera kommunikationsstandarder. 

 

"Vi är mycket glada över denna chans att ta Konftels innovativa teknik till nästa nivå tillsammans med Avaya, en 

global ledare inom business collaboration", säger Peter Renkel, VD för Konftel. "Vi ser en mängd möjligheter att 

skapa betydande affärer och kundnytta genom att kombinera våra företag och fortsätta vår satsning på 

innovation." 

 

”Avaya har lång erfarenhet från kommunikationslösningar och goda förutsättningar för att bygga vidare på 

Konftels framgång. Vi är därför övertygade om att försäljningen till Avaya är en bra lösning för Konftel”, säger 

Gunnar Ekström, VD för Ekström Management and Investment 

 

Konftel är nu ett helägt dotterbolag till Avaya. 

 

EM&I har använt sig av Access Partners som finansiell rådgivare och Törngren Magnell som juridisk rådgivare. 

För ytterligare information, kontakta: 

Gunnar Ekström, VD, Ekström Management and Investment, tel. + 46- 90-109522 
Skip MacAskill, Informationschef, Avaya, tel. +1-408-802-1257 
 
 
Ekström Management and Investment investerar i tillväxtbolag med en hög avkastningspotential, tar gärna en 
stor ägarandel och använder sin kompetens att utveckla företagens lönsamhet i tillväxtfaser. Under åren har 
bolaget investerat i båda nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, telekommunikation, 
industri, bygg- och fastigheter, media, m.fl. 

 
(Pressrelease för publicering i Sverige den 4 januari 2011, kl 16.00 ) 


