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Pressmeddelande 

Stockholm den 3 april 2017 

Svenska AniCura bryter ny mark i Europa med förvärvet av ledande 

veterinärkedja i Nederländerna 

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, förvärvar 

Sterkliniek Dierenartsen BV, en ledande holländsk veterinärkedja med 82 djurkliniker. Förvärvet förstärker 

AniCuras position som den ledande aktören inom högkvalitativ djursjukvård i Nederländerna. 

AniCura grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Sedan dess har 

utvecklingen gått snabbt och företaget består idag av 150 djursjukhus och veterinärkliniker i Europa. Nu tar 

AniCura nästa steg i sin europeiska expansion med förvärvet av Sterkliniek Dierenartsen BV, en holländsk 

veterinärkedja med 82 djurkliniker och nationell täckning i Nederländerna. 

– Vi växer kraftigt i Europa just nu med en årlig tillväxttakt om 50 procent per år. Med förvärvet av Sterkliniek 

stärker vi vår ledande ställning på den holländska marknaden. Vårt veterinärmedicinska kvalitetsarbete och 

decentraliserade affärsmodell där beslut fattas nära patient och djurägare har visat sig framgångsrika. Vi får 

förfrågningar från många kliniker runtom i Europa som vill bli en del av AniCura, säger Peter Dahlberg, VD 

AniCura. 

Sedan tidigare har AniCura verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. I 

Nederländerna har AniCura varit verksamt sedan förra året då flera av de mest specialiserade djursjukhusen 

i landet valde att bli en del av AniCura. AniCuras ambition är att leda den veterinärmedicinska utvecklingen 

i Europa genom satsningar på ett branschunikt kvalitetsprogram, forskning och utbildningar samt modern 

medicinsk utrustning. 

– Vi står för en stor andel av den mer specialiserade djursjukvården, många patienter kommer till oss via 

remiss och vi har en hög andel specialistutbildade veterinärer som gör avancerade behandlingar. 

Efterfrågan på avancerad djursjukvård ökar kontinuerligt och fler djurägare går oftare till veterinären, 

avslutar Peter Dahlberg. 

Förvärven av Sterklinieks moderbolag samt många av de kliniker som ingår i den holländska kedjan slutförs 

under våren 2017. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. 

 

För mer information, vänligen kontakta 

 

Peter Dahlberg, VD AniCura, +46 730 505 050  

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 
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Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den 

första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård 

och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 150 orter i Europa och skapar trygghet för 

djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 3 000 passionerade medarbetare tar 

varje år hand om fler än en miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida 

www.anicuragroup.com 

 

 
 


