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Pressmeddelande  

Stockholm, 10 april 2014 

 

Djursjukhusgruppen byter namn till AniCura 

2011 etablerades Djursjukhusgruppen som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. 

Idag byter företaget namn till AniCura. Bakgrunden till namnbytet är företagets internationella 

expansion och målsättning att förena alla djursjukhus och kliniker under en stark gemensam profil. 

Idag är AniCura det enda Nordiska djursjukvårdsföretaget med exklusivt fokus på sällskapsdjur. 

Företaget finns på 60 orter, tar årligen emot en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- 

och remissinstans. I takt med företagets kraftiga tillväxt har behovet av en gemensam varumärkes-

plattform och ett nytt namn tydliggjorts. 

AniCura är en kombination av de latinska orden ”anima” som betyder själ och liv samt ”curare” som 

betyder bota och vårda. En ny symbol introduceras också i form av en hund och katt som 

kommunicerar kärnan i verksamheten – företagets exklusiva fokus på sällskapsdjur.  

”Vår urvalsprocess har varit lång och gedigen och grundats i kriterier som tydlighet, långsiktighet, 

särskiljande förmåga och relevans. AniCura uppfyllde alla dessa, samtidigt som det var juridiskt och 

internationellt gångbart”, säger Charlotta Warnhammar, kommunikations- och marknadschef AniCura.   

”Namnbytet är en strategiskt viktig del av en större varumärkesbyggande process. AniCura är ett unikt 

namn som ger rätt associationer kring verksamheten och fungerar väl i vår fortsatta expansion”, säger 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura, +46 730 505 050 

Charlotta Warnhammar, kommunikations- och marknadschef AniCura, +46 706 356 560 
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Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura 

som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag det enda Nordiska 

djursjukvårdsföretaget med exklusivt fokus på sällskapsdjur. 

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster och behandlingar. Detta 

innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad och specialiserad diagnostik, 

intensivvård och kirurgiska ingrepp. Företaget erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kost-

rådgivning. 

Företaget erbjuder djursjukvård på 60 orter i Norden och har över 1 000 anställda. AniCura tar årligen 

emot en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.  

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm samt det svenska 

investmentbolaget Fidelio. 

Mer information finns på www.anicuragroup.com 

 

 


