Pressmeddelande, 31 maj 2017

Attendo förvärvar Mikeva och stärker erbjudandet
inom egen regi
Attendo AB har träffat en överenskommelse om att förvärva Mi-Hoiva OY (”Mikeva”),
en ledande aktör inom omsorg i Finland. Förvärvet stärker Attendos verksamhet inom
socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt
kompletterar Attendos erbjudande inom äldreomsorg i Finland geografiskt. Mikeva har
cirka 2 800 platser i drift och fler än 100 platser under uppförande, vilket ligger i linje
med Attendos strategi att växa inom egen regi.
Mikeva grundades 1987 och har idag omkring 2 300 medarbetare vid 122 enheter runt om i
Finland. Företaget är verksamt inom socialpsykiatri, omsorg för personer med
funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Mikeva hade 2016 en omsättning på 101 MEUR
och en EBITDA på 5,3 MEUR. Under de senaste åren har företaget på ett framgångsrikt sätt
fokuserat på tillväxt genom förvärv och genom att utveckla verksamhet i egen regi. Mikeva
har i dag cirka 2 800 platser i drift varav cirka 300 är under uppstart. Dessutom har Mikeva
fler än 100 platser under uppförande.
̶ Genom förvärvet av Mikeva stärker vi vårt erbjudande inom socialpsykiatri och vi får en
bredare närvaro inom äldreomsorg i norra och västra Finland. Mikeva har under flera år
uppvisat god tillväxt och har en inriktning som stämmer väl överens med Attendos fokus på
verksamhet i egen regi. Tillsammans kommer vi att ännu bättre kunna bidra till att möta de
behov som den finska omsorgen står inför, säger Henrik Borelius, Attendos Vd och
koncernchef.
̶ Mikeva är ett kvalitetsföretag med välskötta verksamheter och professionella medarbetare.
Företaget har en verksamhetsinriktning, geografisk närvaro och kundkännedom som
kompletterar Attendos. Tillsammans ska vi skapa ännu bättre omsorg till fler människor runt
om i hela Finland och jag välkomnar alla kunder och medarbetare i Mikeva till Attendofamiljen, säger Pertti Karjalainen, affärsområdeschef för Attendo Finland Omsorg.
̶ Jag har stor respekt för Attendo och dess 30-åriga erfarenhet av att utveckla högkvalitativ
omsorg. Attendo är den bästa tänkbara ägaren av Mikeva och tillsammans skapas en
långsiktig aktör som ger god individanpassad omsorg till nytta för kunder och beställare runt
om i hela Finland, säger Petri Pitkäranta, Vd för Mikeva.
Överenskommelsen om att förvärva Mikeva har träffats mellan Attendo AB och G Square
som har ägt Mikeva sedan 2012. Köpeskillingen på kassa och skuldfri basis uppgår till 150
MEUR (enterprise value). Förvärvet kommer att finansieras huvudsakligen via lån.
Slutförandet av förvärvet är avhängigt myndighetsgodkännande och övriga sedvanliga villkor.
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För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: 070 509 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com
Lauri Korkeaoja, Press- och kommunikationschef, Attendo Finland
Telefon +358 44 0788 282
E-post: lauri.korkeaoja@attendo.fi

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
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