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AniCura förvärvas av Mars Petcare
AniCura, ett ledande europeiskt företag inom högkvalitativ djursjukvård för
sällskapsdjur, förvärvas av Mars Petcare. AniCura grundades 2011 av Fidelio Capital
och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm genom den första sammanslagningen av
djursjukhus i Norden och har sedan dess utvecklats till en ledande kvalitetsleverantör
med verksamhet i sju länder. Sedan 2014 är Nordic Capital majoritetsägare i bolaget,
samtidigt som Fidelio Capital kvarstått med en betydande minoritetspost.
AniCura föddes ur idén att djursjukhus och kliniker med gemensamma resurser kan erbjuda
bättre sjukvård. Idag är AniCura ledande i Europa inom högkvalitativ djursjukvård för
sällskapsdjur och en uppskattad partner till djurägare och veterinärer. AniCura erbjuder ett
stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster, vilket innefattar såväl förebyggande vård
och bassjukvård som avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och
ortopedi.
”Dagens besked utgör ytterligare en milstolpe på AniCuras fantastiska resa. Vi vill passa på
att tacka Peter Dahlberg, ledningsgruppen och de anställda i AniCura för deras imponerande
insatser. Vi vill ockå tacka Nordic Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm för vårt
nära partnerskap. Sist men inte minst vill vi tacka alla entreprenörer och veterinärer som
under resans gång anslutit sig till gruppen och givit oss förtroendet att bygga detta
fantastiska bolag tillsammans. Då detta är första gången vi säljer hela vårt innehav i ett
bolag är vi glada att det sker till ett tryggt familjeföretag och vi är övertygade om att Mars
Petcare är rätt ägare för att möjliggöra bolagets fortsatta resa som den ledande leverantören
av specialiserad och avancerad djursjukvård i Europa”, säger Gabriel Fitzgerald, VD på
Fidelio Capital och styrelseledamot i AniCura.
Sedan Fidelio Capitals investering 2011 har AniCura vuxit från tre djursjukhus i Sverige till
att kunna erbjuda modern och högkvalitativ djursjukvård på över 200 orter i Sverige, Norge,
Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Företagets 4 000
medarbetarbetare tar varje år hand om fler än två miljoner patienter och skänker trygghet till
djurägare runtom i Europa genom en hög tillgänglighet och patientsäkerhet.
För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Fitzgerald, VD Fidelio Capital
E-mail: gabriel.fitzgerald@fideliocapital.se
Telefon: +46(0)706352929
Om Fidelio Capital
Fidelio Capital är ett svenskt investmentbolag, som grundades 2010 med Katarina Martinson
som huvudinvesterare. Fidelio Capital har sedan starten drivits av idén att kombinera det
bästa av två världar – det professionella och aktiva arbetssätt som kännetecknar traditionell
Private Equity, med ett mer entreprenöriellt, flexibelt och långsiktigt förhållningssätt till
investeringar som återfinns hos familjeägda investeringsbolag. Resultatet är ett
professionellt och ansvarsfullt investmentbolag som prioriterar långsiktigt värdeskapande
framför kortsiktig vinstmaximering. För mer information om Fidelio Capital, besök
www.fideliocapital.se.
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Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang
för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och
transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic
Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och
sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt
konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och
globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 12 miljarder
euro i närmare 100 investeringar. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får
rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och
Storbritannien.
För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.
Om Anicura
AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på
sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre
djursjukvård och grundades 2011 av Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i StorStockholm som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en
förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och
remitterande veterinärer i Europa.
Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar
alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin,
intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och
kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.
AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 200 orter i Europa och skapar
trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4 000
passionerade medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd
utbildnings- och remissinstans.
Nordic Capital är majoritetsägare i AniCura. Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i StorStockholm utgör också betydande ägare.
För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna
våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com.
Om Mars Petcare
Mars Petcare är ett mångsidigt och växande företag med 75 000 medarbetare i mer än 50
länder och med ett gemensamt syfte: En BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR. Med 75 års
erfarenhet inkluderar Mars Petcares portfölj närmare 50 varumärken som möter hälso- och
näringsbehoven hos världens husdjur – såsom varumärkena ROYAL CANIN®, NUTRO™,
PEDIGREE®, WHISKAS®, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, IAMS™ och EUKANUBA™
samt The WALTHAM Centre for Pet Nutrition som har bedrivit avancerad forskning inom
näring och hälsa hos husdjur i över 50 år.
Mars Petcare är också en ledande veterinärmedicinsk aktör genom ett nätverk av över 2 000
djursjukhus, inklusive BLUEPEARL™, VCA™, BANFIELD™ och PET PARTNERS™. Mars
Petcare är också aktiva inom innovation och teknik för husdjur, med WISDOM PANEL™
genetiska hälsoscreening och DNA-testning för hundar, WHISTLE™ GPS hundspårare och
LEAP VENTURE STUDIO accelerator och COMPANION FUND™ - program som driver
innovation och utveckling inom djursjukvårdsindustrin. Genom att vara ett familjeföretag och
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styrda av värderingar är Mars Petcare privilegierade att arbeta för det vi tror på - och väljer
att kämpa för: EN BÄTTRE VÄRLD FÖR HUSDJUR.
För mer information om Mars Petcare, vänligen besök
www.mars.com/global/brands/petcare.

