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Evidensia växer i Finland genom
samgående med Eläinklinikka Tikka
Evidensia, norra Europas största och veterinärmediciniskt ledande
djursjukvårdsgrupp växer i östra Finland genom samgående med Eläinklinikka
Tikka.
Evidensia består av några av nordens äldsta och mest välrenommerade
djursjukhus och kliniker och grundades med målsättningen att skapa en
ledande kvalitetsorienterad djursjukvårdsgrupp. Genom gränsöverskridande
kompetensutbyte och samarbete där gruppens medlemmar får möjlighet att
stärka sina respektive specialistkunskaper möjliggör Evidensia högkvalitativ
vård för djurägarna och deras djur. Med ca 60 djursjukhus och kliniker, fler än
1 000 anställda, varav mer än 300 veterinärer, 11 PhD, 16 Diplomates och ett
forskningsprogram är Evidensia väl positionerat att driva den
veterinärmedicinska utvecklingen i norra Europa.
Nu förstärker Evidensia sin position i Finland genom att gå samman med
Eläinklinikka Tikka. Kliniken är belägen i Villmanstrand (Fin: Lappeenranta),
en stad i östra Finland med nära 100 000 innevånare. Eläinklinikka Tikka tar
årligen emot fler än 7 000 patienter och blir Evidensias nionde klinik i
Finland. I Finland använder Evidensia varumärket Univet.
”Förvärvet av Tikka är strategiskt viktigt då det ger oss en möjlighet att erbjuda
högkvalitativ service till djurägare och deras djur i sydöstra Finland, samt även på
den ryska sidan av gränsen. Djursjukvårdsbranschen i Finland genomgår nu en
spännande omstöpning och vi i Evidensia och Univet ser fram emot att driva
denna förändring, där en ökad kompetensnivå och samarbete mellan kliniker
kommer djuren och djurägarna till godo. Efter samgåendet med Tikka ser vi
framåt och räknar med att i en nära framtid välkomna ytterligare finska enheter
till vår gemenskap” säger Esa Kesti, styrelseledamot Univet (som är Evidensias

varumärke i Finland)
”Vi välkomnar Tikka till Evidensia och ser fram emot att fortsätta vår expansion i
Finland. Tillsammans med våra medarbetare i Finland ser vi stora möjligheter att
utveckla Tikka då den veterinärmedicinska tillgängligheten är relativt låg i
sydöstra Finland, och räknar med att bidra med både resurser och kompetens för
att möjliggöra en långsiktig satsning på utveckling av Tikkas verksamhet” säger
Anders Thunberg, verkställande direktör Evidensia Djursjukvård

För ytterligare information om Eläinklinikka Tikka, vänligen kontakta:
Esa Kesti, +358 (0)40 521 11 36
För ytterligare information om Evidensia Djursjukvård, vänligen kontakta:
Anders Thunberg, 0220-458 48

Om Evidensia Djursjukvård:
Evidensia består av fler än 80 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge,
Finland och
Danmark. Varje år behandlar vi fler än 640 000 djur, varav mer än 600 000
hundar, katter, smådjur och exotiska djur, samt ca 40 000 hästar. Vi omsätter
mer än en 1,2 miljarder kronor och är Norra Europas största
veterinärmedicinska
kedja. www.evidensia.se
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