
Synsam Nordic expanderar i Norden genom förvärv i Finland
Synsam Nordic (“Synsam”) offentliggör idag förvärvet av SF Optical Holding Oy Ab (“SF Optical”) som därmed blir en integrerad
del av Nordens ledande optikkedja. SF Optical kommer att addera 50 butiker till Synsams utbud vilket gör att koncernen nu har
totalt 475 butiker över hela Norden.

Synsam förvärvar SF Optical från tidigare butiksägare, Veritas Pension Insurance och Co-operative Tradeka. SF Optical har 30 egna butiker
och 20 franchisetagare i Finland, och alla verkar under varumärket Synsam. Synsams marknadsandel i Sverige, Norge och Danmark uppgår
till ungefär 25 % och efter förvärvet kommer Synsam ha totalt 475 butiker över hela Norden.

”SF Optical grundades för två år sen och det är nu rätt tid för Synsam att ta över som ägare. Synsam kommer att bidra med ökad expertis i vår
organisation samt ge nödvändiga finansiella resurser för att ytterligare stärka och växa vår verksamhet i Finland,” säger Vesa Mars, VD för SF
Optical.

”Synsams mål är att fortsätta växa och öka antalet butiker i Finland under de kommande åren. Det långsiktiga målet är att få en liknande
position på den finska marknaden som den vi har i övriga Norden,” säger Joakim Forsell, koncernchef och VD för Synsam.

Synsams historia sträcker sig tillbaka till 1968 då ett antal oberoende optiker i Sverige började samarbeta under ett gemensamt varumärke.
Synsam är idag den största optikkedjan i Norden med både egna butiker och franchisetagare. Utöver synundersökningar, erbjuder Synsam ett
brett kvalitetssortiment av glasögon, kontaktlinser, solglasögon och tillbehör. Synsam har även exklusiva rättigheter på att sälja flera av
världens mest kända varumärken. Synsams butiker i Sverige, Norge och Finland verkar under Synsamvarumärket medan butiker i Danmark
verkar under varumärket Profil Optik. Synsams butiker hade en total omsättning på ungefär 330 miljoner EUR under 2013 och sammanlagt
2 600 anställda.

Sedan maj 2014 ägs Synsam av fonder rådgivna av CVC Capital Partners (“CVC”). CVC är en av världens ledande private equity bolag med
ett nätverk bestående av 22 kontor och över 300 anställda i Europa, Asien och USA. CVC förvaltar idag över 65 miljarder USD i sina fonder.

Avance Attorneys och KPMG var rådgivare åt Synsam i transaktionen.
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