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Evidensia och IVC går samman - stärker
rollen som marknadsledare i Europa
Evidensia och IVC går samman och bildar Europas största veterinärvårdkedja.
Båda kedjorna har de senaste åren satsat på kvalitet och hög tillgänglighet
för djur och djurägare. Tillsammans kommer arbetet fortsätta med
förbättringar inom kvalitet, service, och utveckling inom veterinärmedicin.
Evidensia, har sedan tidigare ca 180 djursjukhus och kliniker i sju länder i
norra Europa. IVC har sedan starten 2011 vuxit snabbt och har nu 315 kliniker
över hela Storbritannien. Tillsammans bildar nu bolagen Europas ledande
företag inom djursjukvård.

David Hillier, VD för IVC, kommer att bli koncernchef och Johan Wiklund
kommer att vara ytterst ansvarig för verksamheten i Sverige.
"Det känns som ett naturligt steg att ta, vi har samma värdegrund och
ambition. Tillsammans kan vi nu ta nästa steg och arbeta med förbättringar
både för våra kunder och för våra medarbetare", säger Johan Wiklund,
Sverigechef Evidensia.
"Jag har varit delaktig från början i förvärvet av IVC och är imponerad av det
fina arbete som IVC gjort i Storbritannien. Tillsammans med Evidensia bildas
nu Europas största och ledande veterinärvårdkedja. Jag är stolt över det
arbete som vi åstadkommit inom Evidensia och jag kommer med spänning
fortsätta följa utvecklingen", säger avgående Martin Tivéus som tagit en aktiv
roll i sammanslagningen.
"Vårt mål är att bygga den starkaste och mest respekterade
veterinärvårdskedjan i Europa. En verksamhet som bygger på gemensamma
värderingar med passion för djursjukvård, en tro på teamarbete samt respekt
för individen och entreprenörskap. Evidensias starka geografiska närvaro i
norra Europa tillsammans med IVC:s närvaro i Storbritannien kompletterar
varandra väl och gör det möjligt för oss att utveckla ett dynamiskt nätverk av
ledande kliniker som kommer att få stor nytta av vår gemensamma bästa
praxis och förbättrad köpkraft", säger David Hillier, CEO för IVC.

För mer information, kontakta:
David Hillier, IVC, koncernchef, dhillier@independentvetcare.co.uk
Johan Wiklund, Evidensia, Sverigechef, +4670 321 99 99,
johan.wiklund@evidensia.se
Eva Engström, Evidensia, marknads- och kommunikationschef, +4670 551 48 19,
eva.engstrom@evidensia.se

Om IVC och Evidensia
Mer info: www.independentvetcare.co.uk
Mer info: www.evidensiagroup.com
Mer info: www.evidensia.se

Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia startade 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus
gick samman. Idag består Evidensia av cirka 170 djursjukhus och kliniker i
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Nederländerna.
Evidensia har drygt 2 600 anställda som tar emot över 1 miljon patientbesök
per år - hundar, katter, smådjur, exotiska djur och hästar. www.evidensia.se
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