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Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster
Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende
förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade av godkännanden
från Läkemedelsverket och konkurrensmyndigheter.

__________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Anna Lena Boucht, informationschef, 08-442 74 50 och 070-347 23 05
Apoteket Omstrukturering AB (OAB) har inrättats för att leda och övervaka de processer som är
nödvändiga för att omstrukturera Apoteket AB under omregleringen av den svenska
apoteksmarknaden. OAB leder processen rörande avyttring av apotek med målet att skapa
förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad.

APOTEKET OMSTRUKTURERING AB VASAGATAN 12 111 20 STOCKHOLM TELEFON 08-442 74 50 WWW.OMSTRUKTURERINGSBOLAGET.SE

Altor förvärvar kluster 1 och 8 och bildar Apotek Hjärtat
Verksamhet/affärsidé
Apotek Hjärtat blir Sveriges största fristående apotekskedja med 208 apotek fördelade över hela
landet. Minst 100 nya apotek ska öppnas under de närmaste åren.
Basen i Apotek Hjärtats kunderbjudande är fortsatt trygg och säker läkemedelshantering, utförd
av kunniga apoteksspecialister. I nästa steg ska Apotek Hjärtat, tillsammans med medarbetarna
och med kundens behov i centrum, utveckla framtidens apotek genom att …
•

… vara ett öppnare och mer tillgängligt apotek

•

… ge bättre service

•

… ha mer att välja på inom hälsa och välbefinnande

Apotek Hjärtat ska ha Sveriges bästa medarbetare och kommer att erbjuda en inspirerande och
kreativ miljö för den som vill utvecklas och vara med att utveckla framtidens apotek.
Hemvist
Sverige
Grundat år
2009
Ägare eller noteringsplats
Apotek Hjärtat ägs av Altor Fund III genom ett nybildat svenskt aktiebolag. Altor Fund III är en
riskkapitalfond med tillgängligt kapital om 20 miljarder SEK. Altor har Altor Equity Partners
som investeringsrådgivare. Altors investerare inkluderar bland annat Skandia Liv, 3:e AP
Fonden, SEB Investment Management och Nordea Liv & Pension. Altor investerar i nordiska
företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella
förbättringar. Altor har en långsiktig ägarhorisont med möjlighet att behålla investeringar i över
tio år. Altors fonder äger för närvarande 25 portföljbolag med sammanlagda intäkter om 135
miljarder SEK och totalt 34 000 anställda. Nuvarande och tidigare investeringar inom
hälsosektorn innefattar Aco Hud, Ferrosan, och PaloDEx. Investeringar inom
detaljhandelssektorn innefattar bland annat Byggmax, Dustin, Euro Cater och Helly Hansen.
För ytterligare information, besök www.altor.com.
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Omsättning, antal anställda
Apotek Hjärtat kommer från start att omsätta cirka 7 miljarder SEK, och ta över 1 500 anställda
från de 208 förvärvade apoteken från Apoteket AB. I tillägg kommer en central
supportorganisation bestå av cirka 80 anställda. Detta gör Apotek Hjärtat till Sveriges största
fristående apotekskedja.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Strömholm, Partner, Altor Equity Partners AB, 08-678 91 05
Anders Nyberg, VD Apotek Hjärtat, 0705-27 37 47
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Oriola-KD ( i samarbete med KF) förvärvar kluster 2
Verksamhet/affärsidé
Oriola-KD har planerat för en omreglerad marknad i över 15 månader med målet att skapa en
ledande apotekskedja på den svenska marknaden. En ny detaljhandelsorganisation med
nödvändiga processer och kompetenser har byggts upp i Stockholm. Organisationen är helt klar
att ta över apotek vid affärens slutförande, med stöd av en detaljerad plan för klusterköp. I
samband med förvärvet har Oriola-KD och KF fullföljt det tidigare aviserade samarbetet på den
svenska detaljhandelsmarknaden för läkemedel genom att bilda ett joint venture-bolag,
Kronans Droghandel Retail AB. Samägandet ger Kronans Droghandel Retail AB möjlighet att
etablera nya apotek, främst i anslutning till Coops stormarknader och dagligvarubutiker som ägs
av KF. Oriola-KD ansvarar för apotekskedjans utveckling och ledning. Oriola-KD siktar på att
utveckla affärsrörelsen ytterligare och expandera apotekskedjan i samarbete med KF på lång
sikt. Det samägda bolaget ska verka under varumärket Kronans Droghandel.
Oriola-KD koncernen bedriver detaljhandel, grossist- och distributionsverksamhet inom
läkemedel, sjukvårdsprodukter och handelsvaror i Finland, Sverige, Ryssland, Danmark och
Baltikum.
Hemvist
Kronans Droghandel Retail AB: Stockholm
Oriola-KD Corporation, Esbo: Finland
Grundat år
Oriola-KD Corporation grundades och noterades på Helsingfors Fondbörs år 2006
Oriola Oy (Finland) grundades år 1948
Kronans Droghandel (KD Pharma) grundades år 1907
Ägare eller noteringsplats
Kronans Droghandel Retail AB ägs av Oriola-KD Corporation med 80 % andel och Kooperativa
Förbundet med 20% andel.
Oriola-KD Corporation är noterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
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Omsättning, antal anställda
Oriola-KD koncernen:
•

Omsättning 2008: 1,6 miljarder EUR

•

Antal anställda: 4 200

För ytterligare information kontakta:
Pellervo Hämäläinen, Vice President, Corporate Communications and Investor Relations,
Oriola-KD Corporation
+358 10 429 2497, pellervo.hamalainen@oriola-kd.com
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Medstop förvärvar kluster 3, 4 och 5
Verksamhet/affärsidé
Medstops ambition är att bygga upp en stark och trovärdig position på den svenska
apoteksmarknaden. Medstop kommer att ta vid där monopolet slutar och driva apoteken med
kompetent personal där säkerhet, trygghet och trovärdighet är kärnvärden.
Medstop ska möta och utveckla apoteksmarknaden med moderna och effektiva apotek som är
tillgängliga både i sitt erbjudande och i sitt sätt att möta de många människorna. Medstop ska
erbjuda en effektiv receptservice och en utvecklad egenvård.
Medstop kännetecknas av en stark entreprenörsanda kombinerat med gedigen erfarenhet av
apoteksbranschen och detaljhandeln. Tillsammans med Segulah, som en finansiellt stark och
engagerad ägare, är bolaget väl anpassat till att kunna hantera de möjligheter och utmaningar
som en avreglerad apoteksmarknad innebär.
Hemvist
Medstop är ett svenskt bolag och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Grundat år
Medstop grundades 2009 i syfte att förvärva apotekskluster.
Ägare eller noteringsplats
Samtliga aktier i Medstop ägs av Segulah IV, L.P., vars investerare huvudsakligen består av
internationella förvaltare av pensionskapital, försäkringsbolag samt privata familjestiftelser.
Omsättning, antal anställda
Medstop kommer i januari 2010 att ta över driften av 62 apotek i regionerna Stockholm,
Göteborg och Malmö med omnejd. Total omsättning är ca 3,1 miljarder SEK och totalt antal
anställda är ca 1 000.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Söderberg, VD Medstop: 0701 817 068, fredrik.soderberg@medstop.se
Peter Elving, Ordf. Medstop: 0705 200 927, elving@segulah.se
Hemsida: www.medstop.se
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Vårdapoteket i Norden AB förvärvar kluster 6 och 7
Verksamhet/affärsidé
Vårdapoteket i Norden AB:s affärsidé är att bedriva apoteksverksamhet i Sverige och Norden
med vårdorienterade öppenvårdsapotek. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla ett
komplett utbud av varor och tjänster till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Bolaget
skall även tillhandahålla läkemedelsförsörjning och läkemedelsnära kunskaps- och
tillverkningstjänster.
Hemvist
Bolagets huvudkontor kommer att placeras i Malmö, Skåne.
Grundat år
2009
Ägare eller noteringsplats
Huvudägare i bolaget blir Investor AB (via holdingbolag), Priveq Investment samt bolagets
ledning.
Omsättning, antal anställda
Bolagets omsättning från start uppgår till ca 1 400 MSEK med 250 anställda. Verksamheten
baseras på de 24 expeditionsapotek i syd- och mellansverige som ingått i kluster sex och sju.
Tillträdande ordförande i Vårdapoteket i Norden AB är Peter Weiderman. Peter har en
bakgrund som entreprenör, grundare och VD för Carema Vård och Omsorg, där han numera är
ordförande i moderbolaget Ambea AB. Ledning och styrelse kommer att presenteras i god tid
innan övertagandet av verksamheten och har betydande erfarenhet från Apoteksbranschen.
För ytterligare information kontakta:
Peter Weiderman, tillträdande ordförande, Vårdapoteket i Norden AB, 073 -360 55 60
peter.weiderman@transit.se
Mats Hjerpe, Priveq Investment, 070-630 24 60, mats.hjerpe@priveq.se
Jakob Lindberg, Investor Growth Capital, 070 -569 54 71, jakob.lindberg@investorab.com
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