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Dentalum förvärvar City Dental – en av Sveriges största 
privata tandvårdskliniker  
 
 
Dentalum Operations AB (publ) förvärvar City Dental i Stockholm, en av Sveriges största privata 
tandvårdskliniker, som blir den elfte kliniken att ingå i Dentalum-gruppen. 
 
 
Från och med den 1 december 2020 ingår City Dental i Dentalum och utgör därmed den elfte kliniken i 
Dentalum. City Dental, som är belägen på Drottninggatan i centrala Stockholm, är med 17 
behandlingsrum en av Sveriges största privata tandvårdskliniker. Kliniken grundades för drygt 15 år 
sedan av Mattias Santesson med fokus på att erbjuda en tillgänglig och högkvalitativ tandvård till ett 
förmånligt pris. Kliniken bedriver idag all typ av tandvård där över 160 000 patienter omhändertas av 
fler än 100 medarbetare. 
 
 

- Vi är mycket glada över att ingå ett efterlängtat partnerskap tillsammans med City Dental, som 
utgör ett starkt komplement till våra befintliga kliniker och stärker Dentalums position ytterligare 
i Stockholmsregionen. Kliniken utgör en institution på den svenska tandvårdsmarknaden och 
fyller en viktig funktion med sin lättillgänglighet, höga servicegrad och stora 
upptagningsförmåga. Vi ser fram emot att fortsätta utforska möjligheterna och växa vår 
verksamhet tillsammans med hela klinikteamet, säger Max Dorthé Ladow, Dentalums VD.  

 
- Trots att många aktörer varit och knackat på dörren genom åren är det först med Dentalum 

som det kändes rätt att ta det här klivet. Vi delar vår vision och våra värdegrunder med 
Dentalum och jag, tillsammans med hela personalen, ser fram emot att få fortsätta City Dentals 
utvecklingsresa tillsammans med Dentalum, säger Mattias Santesson, City Dentals grundare 
och VD. 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, max.ladow@dentalum.com   
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare,  +46 763 45 80 80, marcus.ladow@dentalum.com  
 
Besök www.dentalum.com 
 
 
Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och 
hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara 
entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har 
som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter 
och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård 
och en enastående service till våra patienter. 
 


