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30 maaliskuu 2016 

Adelis ostaa SSI Diagnostican Tanskan valtiolta 
yksityistämisprosessissa  
Adelis tekee kolmannen si joituksensa Tanskassa perustamalla itsenäisen yhtiön 
aikaisemmin valt ion omistamasta SSI Diagnosticasta.  Yhtiö valmistautuu nyt 
kasvuun sekä kansainvälistymiseen.  
 
 
Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) on sopinut ostavansa Tanskan valtiolta enemmistön SSI 
Diagnosticasta. SSI Diagnostica on johtava kliinisen mikrobiologian in vitro-
diagnostiikkatuotteiden kehittäjä ja valmistaja. Kauppahinta on noin 250 miljoonaa Tanskan 
kruunua (noin 35 miljoonaa euroa). 
 
SSI Diagnostica työllistää noin 90 henkilöä ja yrityksen liikevaihto on noin 150 miljoonaa 
Tanskan kruunua. Yhtiö laitoksineen Tanskan Hillerødissa on tällä hetkellä erillinen 
liiketoimintayksikkö Tanskan Terveysministeriön kontrolloimassa julkisessa yhtiössä Statens 
Serum Institutissa (SSI). SSI Diagnosticasta tulee transaktion myötä itsenäinen 
yksityissomisteinen yhtiö.  
 
Pohjoismaihin keskittyvällä pääomasijoitusyhtiö Adeliksella on toimistot Tukholmassa ja 
Kööpenhaminassa. Terveydenhuolto, mukaan lukien biotekniikka sekä diagnostiikka, kuuluvat 
Adeliksen pääasiallisiin fokusalueisiin. SSI Diagnostica on Adeliksen toinen sijoitus 
terveydenhuollon alalla Pohjoismaissa. Suomalainen terveydenhuoltoalan palveluyritys Med 
Group oli Adeliksen ensimmäinen sijoitus sektoriin marraskuussa 2014.  
 
–  Olemme erittäin vakuuttuneita SSI Diagnostican tutkimus-, tuote- ja 
valmistusammattitaidosta. Näemme kasvupotentiaalia yhtiön kaikissa liiketoiminta-alueissa 
yhtiön ainutlaatuisen markkina-aseman johdosta, sanoo Steffen Thomsen, Tanskan sijoituksista 
vastaava Adeliksella.   
   
Adelis on tehnyt kolme yritysostoa Tanskassa perustamisensa jälkeen ja on täten yksi 
aktiivisimmista pääomasijoitusyhtiöistä Tanskan markkinoilla. Adelis osti helmikuussa 2014 NGI 
A/S:n, joka on maailman johtava ruostumattomasta teräksestä valmistettavien hygieenisten 
säätöjalkojen valmistaja ja myöhemmin samana vuonna Green Team Group A/S:n, joka on 
Euroopan johtava joulukuusten kasvattaja sekä jakelija. Adelis on nyt tehnyt yhteensä kahdeksan 
yritysostoa perustamisensa jälkeen.  
 
– Arvostamme suuresti SSI Diagnostican perusarvoja ja tanskalaista perinnettä. 
Aikomuksenamme on pitää yhtiön liiketoiminta Tanskassa ja panostaa kasvuun laajentamalla 
toimintoja, Steffen Thomsen jatkaa.   
 
– Uskomme olevamme vahva kumppani SSI Diagnosticalle yrityksen kasvaessa ja 
kansainvälistyessä. Omaamme vahvan osaamisen ja kokemuksen terveydenhuollon alalta 
yleisesti, ja erityisesti biotekniikan alalta, ja meillä on vahva asema Tanskassa, sanoo Adeliksen 
terveydenhuollon ja Suomen sijoituksista vastaava Rasmus Molander.  
 
Osana yritysjärjestelyä Stig Løkke Pedersenistä tulee SSI Diagnostican hallituksen puheenjohtaja. 
Pedersen on toiminut aikaisemmin H.Lundbeckin kaupallisena johtajana. Patrik Dahlen ja 
Thomas Pollare tulevat hänen tueksi. Patrik Dahlen toimi aikaisemmin Dakon ja 
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Immonudiagniostic Systemsin toimitusjohtajana. Thomas Pollare keskittyi 
terveydenhuollonalansijoituksiin ollessaan partneri 3i:llä. Hän on myös toiminut 
tuotekehitysjohtajana Pharmacialla ja Schering-Ploughilla.  
 
Kauppa on ehdollinen Tanskan viranomaisten lopulliselle hyväksynnälle ja odotus on, että 
kauppa viedään loppuun 1 syyskuuta 2016.  
 
 

Lisätietoja: 

Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners, +45 40 28 34 09 

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, +46 70 283 74 33 

Tietoa Adelis Equity Partnersista 

Adelis on keskisuurten pohjoismaisten yritysten aktiivinen arvonluonnin partneri. Adelis perustettiin vuonna 

2012 päämääränään nouseminen johtavaksi keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi 

Pohjoismaissa. Adeliksen tiimin jäsenillä on laaja ja pitkä kokemus pääomasijoittamisesta, he ovat 

sijoittaneet yli 50 yritykseen ja olleet jäseninä yli 50 keskisuuren yrityksen hallituksessa. Nykyisen rahaston 

suuruus on noin 400 milj. euroa. Lisätietoja: www.adelisequity.com. 

 


