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20 Februar 2018 

Adelis Equity Partners sikrer en succesfuld exit af Med 
Group  
 
Adelis Equity Partners Fund I  (”Adelis”)  har,  sammen med virksomhedens st iftere og 
ledelsen, indgået en aftale om at frasælge Med Group Holding Oy (”Med Group”) t i l  et 
konsortium bestående af Colesseum Dental Group, Europas førende tandlæge kæde, 
og Tradeka, et kooperative der har ca. 230 tusinde f inske medlemmer.  
 
Adelis købte i 2014 aktiemajoriteten i Med Group, der leverer pleje- og sundhedsydelser til den 
offentlige- og private sektor i hele Finland. I løbet af Adelis’ ejerskabsperiode er virksomhedens 
omsætning mere end fordoblet og antallet af medarbejdere er steget fra ca. 800 til 3.000. Med Group 
er i dag ikke kun ledende indenfor ambulanceydelser men også indenfor tandpleje og hjemmepleje til 
handikappede og ældre.  
 
Rasmus Molander, Partner i Adelis og bestyrelsesformand i Med Group siger: ”Vi er taknemmelige for 
at have haft muligheden for at arbejde sammen med Med Group og bidrage til at løse udfordringerne 
som den finske sundhedssektor har stået overfor. Sammen med ledelsen har vi, indenfor de nicher vi 
har fokuseret på, skabt en ledende aktør både hvad angår størrelse og kvalitet. Vi er glade for, at de 
nye ejere også er dedikeret til at støtte Med Groups ledelse i en fremadrettet vækststrategi bygget på 
tillid og kvalitet af pleje”. 
 
Med Groups CEO Kari Vita siger: “Adelis har været en god partner til at supportere vores vækst. Deres 
aktive ejerskab med investeringer i mennesker, teknologi og opkøb har dannet et solidt fundament for 
vækst. Gennem vores medarbejderes kreative og hårde arbejde har vi, udover en ledende position 
indenfor ambulanceydelser, været i stand til at skabe ledende positioner indenfor hjemmepleje og 
tandpleje. Disse positioner danner også en solid platform for fremtidig vækst”.  
 
Adelis blev rådgivet af Carnegie, Borenius og KPMG. 
 
Parterne er enige om ikke at offentliggøre købsprisen. Transaktionen er afhængig af godkendelse fra 
konkurrencestyrelsen. 

For yderligere information, kontakt venligst 

Rasmus Molander, Partner, Adelis Equity Partners, (+46 70 823 7433)  
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Om Med Group 

Med Group er et finsk healthcare selskab. Selskabet arbejder på at forbedre kvaliteten, funktionaliteten og 

effektiviteten af sundhedsydelser. Med Group beskæftiger ca. 3.000 medarbejder i pleje- og sundhedssektoren 

og har en omsætning på ca. €100 millioner. For yderligere information, besøg venligst www.onniterveys.fi. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner i at skabe værdi for mellemstore nordiske virksomheder. Adelis blev grundlagt med et 

mål om at blive den førende Nordiske kapitalfond på markedet for mellemstore virksomheder. Adelis blev stiftet i 

2013 og har siden været en af mest aktive investorer i markedet for mellemstore virksomheder i Norden med 14 

platform investeringer og mere end 30 tilkøb til disse. Adelis har ca. EUR 1 mia. under forvaltning. For yderligere 

information, besøg venligst www.adelisequity.com. 


