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Pressmeddelande 23 januari 2023 

Ratosbolaget TFS HealthScience förvärvar Appletree 
CI Group 

TFS HealthScience (TFS), som är en global kontraktsforskningsorganisation (CRO), förvärvar 
Appletree CI Group (Appletree) för att förbättra företagets befintliga expertis inom de komplexa 
områdena oftalmologi, medicintekniska produkter och pediatriska studier, samtidigt som 
förvärvet ger TFS kunder tillgång till flera marknader. 
 
Appletree grundades 2013. Företaget fokuserar på fem affärsområden; utöver oftalmologi och 
medicintekniska produkter har de expertis inom områdena dermatologi, pediatriska prövningar och 
Regulatory Affairs.  
 
Oftalmologi är ett snabbt växande medicinområde, med nya innovationer och banbrytande 
behandlingar för synhotande sjukdomar. 
 
- ”Förvärvet är helt i linje med Ratos strategi där tilläggsförvärv i befintliga koncernbolag är en viktig 
del för fortsatt tillväxt. Vi är stolta över den framgångsrika utvecklingen i TFS och ser fram emot ett 
nytt år där TFS kommer att spela en viktig roll i vår ökade satsning på Professional Services”, säger 
Anders Slettengren, styrelseordförande i TFS och Executive Vice President, Ratos  
 
Det strategiska förvärvet av Appletree är ett ytterligare ett steg på vägen mot TFS mål att bli 
marknadsledare inom oftalmologisk kontraktsforskning. De två företagen kommer nu tillsammans att 
erbjuda utökade tjänster till sina kunder. Det utökade erbjudandet inkluderar ett specialiserat 
terapeutiskt fokus inom oftalmologi, vilket avsevärt utökar TFS globala närvaro. 
 
-"Vi är stolta över vårt samarbete med Appletree när vi nu fortsätter att förse våra kunder med 
djupgående kunskap och terapeutisk expertis, särskilt inom området oftalmologi. Detta förvärv visar 
tillväxten och den positiva trenden i TFS. Partnerskapet med Appletree kommer att ge både bättre 
behandlingar för patienter och ytterligare tillväxt i TFS genom etablering av ny närvaro i Schweiz och 
ytterligare närvaro i Polen, Belgien, Ungern och Storbritannien”, säger Bassem Saleh, vd, TFS 
HealthScience. 
 
Om TFS HealthScience 
TFS HealthScience är en global kontraktsforskningsorganisation (CRO) som stödjer bioteknik- och 
läkemedelsföretag under hela deras kliniska utvecklingsresa. I partnerskap med kunder bygger de 
lösningsdrivna team som arbetar för en hälsosammare framtid. TFS samlar nästan 800 
yrkesverksamma och levererar skräddarsydda kliniska forskningstjänster i mer än 40 länder. 
 
Om Appletree CI Group 
Appletree CI Group är en expert-nisch CRO och global regulatorisk tjänsteleverantör med starka 
resultat inom oftalmologi och medicinsk utrustning. De finns i 11 europeiska länder och har över 30 
anställda. Genom sin djupgående förståelse för lokala kulturer och seder, samt erfarenhet av många 
länders olika regelverk, underlättar de kliniska utvecklings- och regulatoriska projekt. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21, josefine.uppling@ratos.com 
 
Om Ratos 
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och 
Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 30 miljarder. Vår 
affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och 
strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi 
möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och 
ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus. 
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