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Pressmeddelande 10 mars 2022 

Ratosbolaget TFS HealthScience expanderar – 
öppnar nytt amerikanskt huvudkontor 

TFS HealthScience (TFS) fortsätter att växa. Idag öppnar företaget sitt nya amerikanska 
huvudkontor i Research Triangle Park i Durham, North Carolina (NC). Som ledande centrum för 
såväl finansiering av bioteknik som läkemedelsstudier är den amerikanska marknaden en 
prioriterad tillväxtmarknad för TFS. 
 
”Med öppningen av vårt nya amerikanska huvudkontor bygger vi vidare på vårt kunderbjudande och 
stärker vår närvaro i den amerikanska marknaden, som i dagsläget representerar 30 procent av TFS 
totala försäljning. TFS verkar globalt och vårt nya kontor markerar en milstolpe i vår pågående 
tillväxtresa, en resa som jag ser mycket fram emot”, säger Joakim Twetman, styrelseordförande för TFS 
och President Business Area Industry på Ratos. 
 
Research Triangle Park är ett centrum för forskning och teknologi i North Carolina, USA. Research 
Triangle Park är ett område som definieras av tre stora forskningsuniversitet, där Duke university är ett 
av de mest namnkunniga. Området är ett snabbt växande ekonomiskt centrum och hem för många 
tech- och pharmabolag samt ett nav för kontraktsforskningsorganisationer (CRO). 
 
”Vår expansion är helt i linje med vår strategi att utöka både vår kapacitet och vårt utbud i Nordamerika. 
Det ger oss förutsättningar att ytterligare hjälpa våra kunder under deras kliniska utvecklingsresor. Med 
över 25 års erfarenhet tillhandahåller vi på TFS innovativ ledning av kliniska studier och är väl 
positionerade för att utföra kliniska prövningar. Vi tillhandahåller också skräddarsydda kliniska 
forskningstjänster över hela Europa och i USA för såväl kommersiella som statliga aktörer. Vår nya bas 
i USA stärker oss ytterligare”, säger Bassem Saleh, VD för TFS. 
 
Om TFS HealthScience 
TFS HealthScience är ett globalt CRO-företag som stödjer bioteknik- och läkemedelsföretag under hela 
den kliniska utvecklingsprocessen. TFS levererar skräddarsydda kliniska forskningstjänster i mer än 40 
länder och stödjer sina kunder med lösningar genom tre starka affärsmodeller: Clinical Development 
Services (CDS), som erbjuder kliniska prövningar för läkemedelsföretag under utvecklingsprocessen, 
Strategic Resourcing Solutions (SRS), som erbjuder resurslösningar med kliniska experter och 
Functional Services (FSP), som erbjuder kunderna strategiska personallösningar. 
 
 
För ytterligare information: 
Joakim Twetman, styrelseordförande, TFS HealthScience och President Business Area Industry, Ratos, 
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Om Ratos 
Bolagsgruppen Ratos består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och 
Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 35 miljarder. Vår affärsidé är att 
utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga 
bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt 
kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i 
exekvering och Allt handlar om människor. 


