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Nytida går samman med Solhagagruppen
Nytida har för avsikt att gå samman med Solhagagruppen. De båda företagen bildar tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör
inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och stärker därmed förutsättningar för att möta det stora
behovet av fler omsorgsplatser.

Nytida och Solhagagruppen har lång erfarenhet och expertis inom stöd till personer med funktionsnedsättning. Både Nytida och
Solhagagruppen finns i stora delar av Sverige med verksamhet inom boende, skola, korttidsboende och dagliga verksamheter.
Solhagagruppen finns även i Norge. Den geografiska och verksamhetsmässiga bredden ger möjlighet att erbjuda helhetslösningar för de som
har behov av stöd.

Företagen delar vision och värdegrund och har båda gjort stora investeringar inom innovation och pedagogik. Dessutom har båda under flera
år investerat i nya boenden och utvecklat boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning.

”Solhagagruppen är ett välrenommerat företag med stor kompetens och fina, välskötta verksamheter, precis som Nytida. Tillsammans skapar
de två företagen en unik kompetens och bredd som gagnar utvecklingen av funktionsnedsättning i Sverige”, säger Nytidas VD Fredrik Gren.

”Vi är stolta över att ha byggt upp Solhagagruppen till det fina kvalitetsinriktade bolag det är i dag. Det är glädjande att verksamheten går
samman med Nytida, en kvalitetsledande aktör inom stöd till personer med funktionsnedsättning”, säger Solhagagruppens VD Patrik Attemark.

Sedvanlig prövning av Konkurrensmyndigheten kommer att ske innan affären kan slutföras.

För mer information, kontakta:

Karin Nyman, kommunikationschef Ambea, telefon 0733-926974

Weje Sandén, tf kommunikationsansvarig Solhagagruppen, 0709-711225

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till barn, unga och vuxna med medicinsk eller social funktionsnedsättning. Vi har ca 280
verksamheter över hela landet . Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Solhagagruppen är specialiserade inom neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning. Vi erbjuder
högkvalitativt stöd under hela livet och verkar inom omsorg, utredning, behandling, skola och utbildning. Solhagagruppen har 117 enheter i
Sverige och Norge.


