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Attendo och MedOne skapar det första pan-nordiska vård- och
omsorgsföretaget
Attendo har slutit avtal med Sponsor Capital om att förvärva MedOne, den ledande
leverantören av sjuk- och hälsovårdstjänster i Finland.
MedOne tillhandahåller medicinsk personal och driver enheter inom primärvård,
specialistvård, tandvård och äldreomsorg på uppdrag av finska kommuner och
sjukvårdsdistrikt. 2007 väntas MedOne generera intäkter på cirka 1 miljard kronor
(närmare 110 miljoner euro). MedOnes nuvarande ledning stannar kvar inom företaget
som chefer och ägare, där de i samarbete med Attendo kommer att fortsätta utveckla
MedOne.
– MedOne fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa lösningar till patienter, brukare
och offentlig sektor vilket passar Attendo väl. Vi kommer att kunna dra nytta av deras
expertis inom sjukvård i Sverige, Norge och Danmark, säger Henrik Borelius, VD för
Attendo.
– Vi ser fram emot att arbeta med Attendo vars resurser och expertis inom omsorg av
äldre och funktionshindrade kommer att gynna MedOne när vi nu tar verksamheten till
nästa steg i utvecklingen, säger Pertti Karjalainen, VD för MedOne.
Genom förvärvet blir Attendo det första vård- och omsorgsföretaget med verksamhet på
samtliga nordiska marknader. The sammanslagna bolaget kommer att ha intäkter om
cirka 4,2 miljarder kronor (ca 450 miljoner euro) och över 11 000 anställda (cirka 7 400
heltidsanställda).
– Etableringen i Finland är ett viktigt och naturligt steg i
internationaliseringsprocess, säger Gustav Öhman, partner på Industri Kapital.
Transaktionen kommer att bli föremål för godkännande av myndigheter.
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Attendo
Attendo är Nordens ledande privata aktör inom service, omsorg och vård till äldre och
funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Koncernen har en årlig intäkt på cirka
3,2 miljarder kronor och 9 400 medarbetare, vilket motsvarar 6 900 heltidstjänster.
Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.
För mer information om Attendo: www.attendogroup.com
Industri Kapital
Industri Kapital är ett europeiskt private equity-bolag med nordiska rötter som förvaltar
nära fyra miljarder euro. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 64 europeiska bolag.
Dagens portfölj omfattar 21 bolag med en samlad omsättning på nära 8 miljarder euro.
Industri Kapital investerar primärt i medelstora bolag med starka kassaflöden och
potential till lönsamhetsförbättring som är verksamma på attraktiva marknader med
underliggande tillväxt.
Industri Kapital’s investeringar i Finland inkluderar Konecranes, Noviant, Consolis, Paroc,
Enermet, Dynea, CPS Color, Eltel Networks, Tradeka och Moventas. Utöver detta har
Industri Kapital en lång meritlista inom hälsovårdsindustrin in Europa. Investeringar inom
hälsovårdssektorn inkluderar Partena (Svensk Hemservice), Welzorg, CEVA, Pasteur
Cerba och Attendo.
För mer information om Industri Kapital: www.industrikapital.com
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