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Evidensia Djursjukvård stärker sin
position i Danmark
Slotsbyens Dyreklinik i Hilleröd har valt att gå med i Evidensia.
Slotsbyens Dyreklinik är en modern, välutrustad klinik med utrustning för
medicinsk och kirurgisk behandling av smådjur. Kliniken, som grundades
1999, har varit under ständig utveckling och har för närvarande 17 anställda,
varav sju är veterinärer.
Genom förvärvet har nu Evidensia totalt sex stycken kliniker/djursjukhus i
Danmark. Utöver Slotsbyens Dyreklinik omfattar den danska
verksamheten djursjukhus och kliniker i Naestved, Karlslunde, Birkeröd och
Kolding.
-Det är en stor styrka, att vi har så många kollegor i Norden. Evidensia tar
emot fler än 700.000 sällskapsdjur per år, och naturligtvis ger det en stor av
erfarenhet som kommer att gynna både våra medarbetare och djurägare,
säger Jens Martinus H. Andersen
Vi är mycket glada över att Slotsbyens Dyreklinik nu är en del av vår
verksamhet. Vår plan är att Evidensia ska fortsätta att växa i Danmark, och
det gör vi steg för steg.Vi ser fram emot att få de nya duktiga kollegorna i
Hilleröd ombord, säger Jörgen Have, landschef Evidensia Danmark.
För mer information kontakta:
För Slotsbyens Dyreklinik
Jens Martinus H. Andersen, tel. +45 20 15 08 26, jmha@live.dk

För Evidensia Djursjukvård
Jörgen Have, tel. +45 20 23 80 77, jorgen.have@evidensia.dk
Presskontakt:. Hanne Hyldborg, tel +45 29 69 42 10,
hanne@catokommunikation.dk
Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård är Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Vi
har närmare 90 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Varje år behandlar vi fler än 700 000 djur, varav cirka 655 000
hundar, katter, smådjur och exotiska djur, samt cirka 45 000 hästar. Vi
omsätter mer än en 1,3 miljarder kronor och är Norra Europas största
veterinärmedicinska kedja. www.evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter,
exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus
i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande
friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje
möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra
engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per
år. www.evidensia.se
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