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Nordic Capital säljer AniCura, ett av Europas ledande 
företag inom avancerad djursjukvård, till Mars Petcare i en 
av sektorns största transaktioner någonsin 
 
- AniCura har vuxit fyrfaldigt under Nordic Capitals fyråriga ägarskap och har 

under tiden varit med och format den europeiska djursjukvårdsmarknaden  
- Avyttringen av AniCura till Mars Petcare är en av de största affärerna inom 

djursjukvård globalt  
- Naturligt nästa steg i AniCuras strävan att utveckla medicinsk kvalitet och 

avancerad djursjukvård för sällskapsdjur i Europa  
 
Nordic Capital Fond VIII har kommit överens om att sälja AniCura, ett av Europas ledande 
företag inom avancerad och högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, till Mars Petcare, ett 
mångsidigt och växande företag inom veterinärvård och näringsriktigt foder för sällskapsdjur. 
Efter att ha blivit majoritetsägare för fyra år sedan, har Nordic Capital tillsammans med 
AniCuras ledning lyckats forma den europeiska djursjukvårdsmarknaden och skapat en 
verksamhet erkänd för sin professionalitet och höga standard inom avancerad och 
högkvalitativ djursjukvård. 
 
Mars Petcare är väl positionerat att stödja AniCuras fortsatta utvecklingsresa som en ledande aktör 
inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur i Europa. Affären är en av de bästa affärerna 
någonsin för Nordic Capital, en ledande investerare i global hälsovård, som förra månaden stängde 
sin nionde fond om 4,3 miljarder euro.  
 
AniCura grundades 2011 av Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm utifrån idén att 
gemensamma resurser ger möjligheter till bättre djursjukvård och var den första sammanslagningen 
av djursjukhus i Norden. Nordic Capital blev majoritetsägare 2014 samtidigt som de tidigare ägarna 
kvarstod som minoritetsägare. Med Nordic Capitals stöd och breda erfarenhet från 25 år av att bygga 
högkvalitativa, hållbara hälsovårdsverksamheter i Europa såväl som USA, har AniCura utvecklats från 
att vara en nordisk djursjukhusaktör till att bli en paneuropeisk ledare på området. Detta uppnåddes 
genom ett dedikerat fokus på att erbjuda ledande högkvalitativ vård och en aktiv förvärvsstrategi som 
har expanderat AniCuras närvaro i norra Europa, med 150 förvärvade djursjukhus på tre år. Samtidigt 
har betydande investeringar gjorts i verksamheten för att möta framtidens behov av avancerad 
djursjukvård, med syfte att förbättra och professionalisera den veterinärmedicinska vården.  
 
AniCura har vuxit fyrfaldigt sedan Nordic Capital förvärvade verksamheten 2014. Bolaget har ökat 
antalet djursjukhus från 50 till 200, antalet anställda från 1 000 till 4 000 och pro forma omsättningen 
har vuxit från cirka 0,9 miljarder SEK till 3,3 miljarder SEK. Idag tillhandahåller verksamheten 
djursjukvård för 2 miljoner husdjur årligen (att jämföra med 500 000 under 2014), och AniCura är en 
uppskattad partner för djurägare och veterinärer runt om i Europa, inklusive Skandinavien, Tyskland, 
Österrike, Schweiz och Nederländerna.   
 



AniCura erbjuder ett brett utbud av högkvalitativ medicinsk vård med alltifrån preventiv hälsovård till 
avancerad diagnostik, medicin, intensivvård, operation och ortopedi. Företaget har även rehabilitering, 
fysioterapi och nutritionsrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.  
 
“AniCura är ett utmärkt exempel på en entreprenöriell och innovativ verksamhet som sätter trygghet 
och omtanke för patienter och djurägare främst. AniCura är unik i Europa tack vare sin starka och 
differentierade företagskultur som fokuserar på att säkerställa högsta möjliga vårdkvalité tillsammans 
med en utbredd känsla av teamwork och partnerskap. Tillsammans med Peter och hans team har 
Nordic Capital fokuserat på att bygga ett starkt paneuropeisk nätverk av högkvalitativa kliniker som 
erbjuder djursjukvård av hög standard och fokuserar på att erbjuda ledande kvalité och service. 
AniCura har skapat en unik plattform för fortsatt tillväxt och är väl positionerat att möta den växande 
efterfrågan för avancerad djursjukvård” säger Thomas Vetander, Principal hos rådgivaren till Nordic 
Capitals Fonder. 

“Vi är stolta och glada över att tillsammans med Nordic Capital och övriga ägare ha fortsatt att 
utveckla AniCura till en internationellt ledande aktör; omtalad för hög kompetens, kvalitetsstandarder 
och initiativ inom kvalitetsutveckling och förbättring, men också för vår inkluderande och unika 
företagskultur. Nordic Capitals stöd tillsammans med deras kunskaper att bygga industriledande 
hälsovårdsverksamheter har säkerställt rätt långsiktigt fokus för strategisk tillväxt och utveckling. Vi tar 
nu nästa steg i vår vision att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. Vi tror att det här är rätt hem 
för AniCura och ser fram emot en lång och givande relation med vår nya ägare”, säger Peter 
Dahlberg, VD på AniCura. 
 
”Mars Petcare har en lång och global historia av att erbjuda näringsriktigt foder, djursjukvård och 
forskning till sällskapsdjur över hela världen. Vår veterinärverksamhet har hittills bedrivits i USA och 
Kanada. Europa är den näst största regionen i världen för djursjukvård och förväntas växa kraftigt 
under de närmaste åren. Förvärvet av AniCura är ett utmärkt tillfälle att möta den växande efterfrågan 
genom att tillhandahålla högkvalitativ och pålitlig djursjukvård i hela Europa. Tillsammans kommer 
Mars Petcare och AniCura att dra nytta av varandras expertis och kompetenser, förbättra den kliniska 
verksamheten samt fortsätta att utveckla det veterinärmedicinska yrket i både Nordamerika och 
Europa. Detta kommer att stödja vårt övergripande mål om att skapa en bättre värld för sällskapsdjur, 
säger Poul Weihrauch, President, Mars Petcare. 
 
Parterna har kommit överens om att inte kommunicera finansiella detaljer. Transaktionen är föremål 
för sedvanliga regulatoriska godkännanden.  
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Om Nordic Capital 
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare 
och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på 
utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- 
och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och 
detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan 
starten 1989 har Nordic Capital investerat 12 miljarder euro i 100 företag. Nordic Capitals fonder är baserade på 
Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och 
Storbritannien.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 
  
Om AniCura  
AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 
föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 av Fidelio 
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Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm 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 AniCura 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 200 orter i Europa 
och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4000 passionerade 
medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. För 
information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 
www.anicura.se och www.anicuragroup.com 
  

Om Mars Petcare 
Mars Petcare är ett mångsidigt och växande företag med 75 000 samarbetspartners i mer än 50 länder och med 
ett gemensamt syfte: En BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR. Med 75 års erfarenhet inkluderar Mars Petcares 
portfölj närmare 50 varumärken som möter hälso- och näringsbehoven hos världens husdjur - såsom 
varumärkena PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, 
IAMS™ och EUKANUBA™ samt The WALTHAM Centre for Pet Nutrition som har bedrivit avancerad forskning 
inom näring och hälsa hos husdjur i över 50 år. Mars Petcare är också en ledande veterinärmedicinsk leverantör 
genom ett nätverk av över 2 000 djursjukhus, inklusive BANFIELD™, BLUEPEARL™, PET PARTNERS™, och 
VCA™. Mars Petcare är också aktiva inom innovation och teknik för husdjur, med WISDOM PANEL™ genetiska 
hälsoscreening och DNA-testning för hundar, WHISTLE™ GPS hundspårare och LEAP VENTURE STUDIO 
accelerator och COMPANION FUND™ - program som driver innovation och utveckling inom 
djursjukvårdsindustrin. Genom att vara ett familjeföretag och styrda av värderingar är Mars Petcare privilegierade 
att kunna arbeta för det vi tror på - och vi väljer att kämpa för: EN BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR. För mer 
information om Mars Petcare, besök www.mars.com  
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