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Dentalum förvärvar Estetikcenter Göteborg AB 
 
Dentalum ingår samarbete med Amir Pirhayati och Maziar Nekoui genom förvärvet av Estetikcenter 
Göteborg AB. Dentalum-gruppen består därmed av 20 kliniker i sju regioner i Sverige. 
  
Den 30 november 2021 inleds samarbetet Amir Pirhayati och Maziar Nekoui. Estetikcenter Göteborg 
grundades 2018 i Göteborg, men sedan 2021 finns Estetikcenter även etablerat i Stockholm. Klinikerna 
erbjuder idag all typ av tandvård men klinikernas specialitet är slipningsfria skalfasader som monteras 
helt utan ingrepp i patientens tänder.  
 

- Vi har haft diskussioner med Dentalum under en längre tid och det känns kul att vi nu har 
landat i en överenskommelse. Deras strategi tilltalar oss som är mitt i våra karriärer, så det 
känns spännande att bli en del av Dentalums fortsatta resa. Extra kul att samtidigt kunna 
erbjuda något som idag inte erbjuds till patienterna inom Dentalum genom våra skalfasader, 
säger grundarna av Estetikcenter Göteborg, Amir Pirhayati och Maziar Nekoui. 

 
- Amir och Maziar står för hög kvalitet och deras goda rykte är något vi vill bygga vidare på 

tillsammans med dem. Estetikcenters unika skalfasader utgör ett starkt komplement till 
Dentalums befintliga patienterbjudande och det känns fantastiskt att kunna utöka 
kompetensbasen inom gruppen. Det blir en spännande resa ihop med ytterligare två 
framgångsrika och duktiga entreprenörer på tandvårdsmarknaden, säger Dentalums VD Max 
Dorthé Ladow.   

 
 
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. 
 


