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De svenska företagen Anicura och Eviden-
sia har de senaste åren lett konsolide-
ringen av djursjukvården i norra Europa.

Anicura planerar nu att köpa djursjukhus 
för två miljarder kronor de närmaste tre 
åren och även Evidensia räknar med en 
fortsatt hög tillväxttakt.
För fem år sedan bestod djur
sjukvårdsmarknaden i norra 
Europa mer eller mindre 
enbart av fristående sjukhus 
och kliniker.

Anicura bildades när fyra  
större svenska djursjukhus 
slogs samman i november 
2011. Året därpå startades 
Evidensia när fem svenska 
djursjukhus gick ihop.

Anicura är i dag den största 
koncernen inom specialist
vård för husdjur i Europa, 
med en marknadsandel i Sve
rige på omkring 25 procent 
mätt utifrån omsättning.

Evidensia är det största vete
rinärmedicinska företaget  
i Norden och siktar på att bli 
det största och veterinär
medicinskt ledande Europa. 

Båda bolagen har genom
fört sin expansion med hjälp 
av riskkapitalbolag. Anicura 
hade redan gått in i Norge och 
Danmark när Nordic Capital 
gick in som ägare 2014.

”Vi växte så snabbt att vi 
insåg att vi behövde någon 
med erfarenhet av att bygga 
stora europeiska företag. Vi 
fastnade för Nordic Capital 
som redan är en stor investe
rare inom hälsovård”, säger 
Peter Dahlberg som har varit 
vd för Anicura sedan starten.

”2015 tyckte vi att vi stod 
bra rustade för att klara att gå 
in i fler länder.”

Anicuras expansion fort
satte till Tyskland, Österrike 
och Nederländerna. Sedan 
januari 2015 har bolaget 
investerat 1 miljard kronor  
i sjukhus och kliniker, och de 
närmaste tre åren planerar 
det att investera ytterligare  
2 miljarder kronor.

”Det är ett otroligt stort 
intresse från europeiska djur

sjukhus att ingå i Anicura, så 
stort att vi nästan inte hinner 
med. Vi hade kunnat vara 
dubbelt så stora i dag om bara 
intresset hade avgjort.”

”Vi vill också säkerställa 
att vi kan växa med bibehål
len hög kvalitet . Vi har besökt 
hundratals kliniker. Varje 
verksamhet som vi förvärvar 
har fått minst tre rekommen
dationer från andra djursjuk
hus inom Anicura.”

Koncernen har vuxit från 
fyra djursjukhus till 130 på 
fem år. Koncentrationen  
ligger på norra Europa.

”Där har djursjukvårds
marknaden utvecklats väldigt 
starkt och ligger långt fram.”

Han nämner Schweiz som 
ytterligare en intressant 
marknad, liksom Frankrike. 
Däremot tittar Anicura inte 
på England eftersom konso
lideringen där redan har 
pågått under många år.

Anicura är inriktat på  
specialiserad djursjukvård, 
och enligt Peter Dahlberg 
växer detta segment snabbast. 

”Vi har en organisk tillväxt 
på mer än 10 procent år efter 
år, vilket är snabbare än bran
schen generellt.”

Evidensia har både specia
liserad vård och primärvård 
för sällskapsdjur och hästar. 
Koncernen började, liksom 
Anicura, sin tillväxt i Norden 
och finns i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. 

Förra året expanderade 
koncernen till Nederlän
derna, Schweiz och Tyskland.

 ”Det finns stor potential till 
fortsatt tillväxt. I Norden har
kedjebildningen kommit gan
ska långt, men marknaden är 
fortfarande väldigt fragmen
terad i Europa förutom i Eng

land som domineras av ett 
fåtal stora lokala kedjor”, 
säger Martin Tivéus, ny vd för 
Evidensia. 

Marknaden för smådjurs
sjukvård i Norden, Tyskland 
och Beneluxländerna beräk
nas vara värd cirka 30 miljar
der kronor, enligt Evidensia.

Martin Tivéus tycker att de 
europeiska marknaderna har 
de bästa åren framför sig med 
tanke på efterfrågan av avan
cerad vård. 

”Sällskapsdjur ses i allt 
större utsträckning som 
familjemedlemmar och djur
ägare har allt mer kunskap 
om deras hälsa.”

När det gäller köp tittar Evi
densia främst på Europa 
utanför Norden.

”Vi arbetar aktivt på våra 
befintliga marknader, Neder
länderna, Tyskland och 
Schweiz men utvärderar 
löpande fler marknader.”

”Sedan starten har vi haft 
en årlig tillväxttakt på när
mare 75 procent och vi bedö
mer att vi kommer hålla en 
hög takt även framöver. Det 
finns fortfarande oerhört 
mycket kvar att göra.”

Börsnotering är en möjlig
het för Evidensia i framtiden, 
enligt ägaren EQT:

”Evidensia är ett bolag som 
skulle passa bra på börsen, så 
det vore en naturlig väg. Men 
ingenting är bestämt än. Det 
är för tidigt att säga något om 
nästa steg”, säger Kerstin 
Danasten, presschef på EQT.

Nordic Capital är också för
tegen om Anicura:

”I nuläget ligger fokus helt 
på att fortsätta stötta bolagets 
utveckling. Innehavsperio
den för ett portföljbolag är  
i genomsnitt cirka fem år”, 
säger Katarina Janerud, kom
munikationschef på Nordic 
Capital.
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VÄXER. Evidensia, med vd:n 
Martin Tivéus, som tidigare 
var vd för nätbanken Avanza . 
 FOTO: AMANDA LINDGREN

EQT och Nordic Capital 
bakom miljardexpansion

Sjuka husdjur en    växande affär

BRANSCHJÄTTE. Anicura, med vd:n 
Peter Dahlberg, är den största koncer-
nen inom specialistvård för husdjur  
i Europa. Sett till omsättning har bola-
get en marknadsandel på 25 procent  
i Sverige. FOTO: JACK MIKRUT

Amorteringskrav 
verkar ge effekt  
n Det verkar som det har blivit 
”en viss sättning” på bomark-
naden efter att amorterings-
kravet införts, men slutsatser 
kan först dras till hösten. Det 
sa finansmarknadsminister 
Per Bolund till journalister på 
tisdagen, efter Finansiella  
stabilitetsrådets möte. (Direkt)

Utredning saktar ned  
Telias Fintur-affär
n Samtalen kring en försäljning av 
Fintur har bromsat in för Telia, med 
vd:n  Johan Dennelind. Anledningen är 
den amerikanska undersökningen kring 
korruptionsanklagelser i Uzbekistan. 
Det uppger Bloomberg News. Fintur är 
ett ägarbolag med mobiloperatörsverk-
samheter i Azerbajdzjan, Kazakstan, 
Georgien och Moldavien. (Direkt)
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Sjuka husdjur en    växande affär

Ägare: Riskkapitalbolaget Nordic Capital, Fidelio Capital, Stiftelsen 
Djursjukhus i Storstockholm samt några hundra medarbetare.

Anicura Evidensia
Sjukhus: 130, varav 39 i Sverige Sjukhus: 170 sjukhus/kliniker, varav drygt 50 i Sverige

Rörelsemarginal: 7 procent Rörelsemarginal: Drygt 10 procent 

Ägare: Riskkapitalbolaget EQT, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård, Stiftelsen 
Svensk Djursjukvård, Evidensias ledning samt över 200 medarbetare.

Omsättning 2015: Cirka 2,5 miljarder kronor

Anställda: Cirka 2 600

Omsättning 2015: Drygt 2 miljarder kronor

Anställda: Cirka 2 500

=10 =100 Mkr

Anicura och Evidensia har fått  
kritik för att hålla högre priser  
än fristående kliniker.

”Det är en felaktig bild. Vi har 
inga övermarginaler och återinves-
terar allt i verksamheten”, säger 
Martin Tivéus, vd för Evidensia.

Försäkringsbolaget Folksam presente-
rade förra året resultatet av en undersök-
ning av skadekostnadsutvecklingen  
i hund- och kattförsäkringarna och fann 
att Anicura och Evidensia i snitt var  
40 procent dyrare än fristående aktörer.

Länsförsäkringars dotterbolag Agria 
Djurförsäkring svarade dock att bolaget 
inte hade sett så stora skillnader i kost-
nadsundersökningar från enbart Ani-
cura och Evidensia som Folksam har 
uppgett. Debatten om höga priser för 
djursjukvård har dock fortsatt.

Peter Dahlberg, vd för Anicura, kon-
staterar att kostnaderna för djursjukvård 
har ökat under åren eftersom det har till-
kommit nya mer avancerade behand-
lingar som kostar mer.  

Men han hävdar att skillnaderna i pris 
mellan olika aktörer framför allt beror 
på typen av behandling och nämner att 
en tredjedel av Anicuras patienter till 
exempel är remitterade dit för specialist-
vård, vilket innebär högre kostnader.

”Anicura har haft samma pris-
ökningstakt som branschen har haft  
historiskt. Vi har haft en generell årlig 
prisökning på 2–3 procent på grund av 
exempelvis löneökningar.”

”Vi håller en prisökningstakt som 
speglar vår kostnadsutveckling, och hög-
kvalitativ djursjukvård kostar”, säger 
Peter Dahlberg.

Han får medhåll av Evidensias vd,  
Martin Tivéus:

”Vid prisjämförelser är det vanligt att 
man glömmer bort att Evidensia har flera 
stora djursjukhus och en hög koncentra-
tion av specialistvård. Kvalificerad vård 
på nätter och helger kostar mer pengar 
än basvård på dagtid. Och till djursjuk-
husen kommer många fler svåra fall, 
bland annat via remiss. Dessutom söker 
djurägare allt mer avancerad vård.”

”Men vi behöver ta till oss att vi behö-
ver bli bättre på att kommunicera pris-
frågan med våra kunder. Det är viktigt 
att djurägarna förstår vad olika typer av 
vård kostar”, säger Martin Tivéus.
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Försvarar 
högt pris

DYR VÅRD. Nya avancerade behand-
lingar bidrar till prisökningarna.  

 FOTO: JACK MIKRUT

av 20
n … bland de största bolagen i Sve-
rige betalade ingen eller mycket lite 
 i skatt i Sverige under 2014, rappor-
terar SVT. Nolltaxerarna är SCA,  
AB Volvo och Volvo Person vagnar, 
Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF 
och Skanska. Skatte verket uppskat-
tar att runt 30–50 miljarder kronor 
felaktigt undanhålls i skatt bland de 
omkring 300 storbolagen. (TT)8 

SIDORNA 16–19

ºAktieanalys

De tar hem 
matchen

 ■ Di:s Martin Blomgren 
går på djupet i den euro-
peiska fotbollsekonomin 
inför avspark i fotbolls-EM 
nästa vecka.

Sjuksköterskor 
får sommarbonus
n Bristen på vårdpersonal är 
stor i sommar och sjuksköter-
skor ges uppemot 60 000 kro-
nor i bonus om de skjuter upp 
sin semester, visar TT:s kart-
läggning. Samtliga landsting och 
regioner erbjuder bonus flyttar 
eller avstår rätten att vara lediga 
under semesterperioden. (TT)

Nordea vill ducka 
polsk valutasmäll
n En valutasmäll väntas för banker  
i Polen när stora mängder bolån  
i schweiziska franc ska konverteras 
till zlotylån. Nordea, med en indirekt 
exponering på 28 miljarder kronor, 
hoppas komma undan. Ett nytt lag-
förslag som tvingar fram en konver-
tering av de omstridda lånen väntas 
från Polens presidentkansli. (TT)




