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Aleris køber
Teres Medical Group
København 24. februar 2015
Aleris har indgået aftale om køb af Teres MedicalGroup og styrker dermed sin position som
en af Skandinaviensførende private sundheds- og omsorgsvirksomheder.
Teres Medical Group har 17 klinikker og privathospitaler
i Skandinavien. Med Teres får Aleris tilført erfaring,
kompetencer og et bredere tilbud i høj kvalitet inden
for forskellige kirurgiske specialer i Norge, Sverige og
Danmark.
Sundheds- og omsorgsydelser i Skandinavien er
blandt verdens bedste. Det er derfor med stor respekt
og ydmyghed, at Teres og Aleris går sammen med
målet om at bidrage til en styrkelse af sundheds- og
omsorgsområdet i de tre lande. Der er behov for samarbejde og nytænkning for at få højeste kvalitet, bedste
service til patienterne og mere ud af de samlede
ressourceri sundhedsvæsenet.
Vi er imponerede over Teres’ dygtige medarbejdere og
det solide og anerkendte fagmiljø, som de repræsenterer. Vi ser derfor med stolthed frem til at få dem med
om bord, siger koncernchef i Aleris Liselott Kilaas.
Aleris og Teres vil sammen arbejde videre på at være
en fleksibel samarbejdspartner for det offentlige og
bidrage med innovation, investeringer, idéudveksling
og sund konkurrence på vores nuværende og frem
tidige markeder.

- Både Teres og Aleris har fokus på kvalitet, professionalisme og er kendt for at sætte patienten i centrum. Vi
er i dag to veletablerede aktører inden for sundhedssektoren i Skandinavien. Vi ser frem til at blive en del af
Aleris og fortsætte dette arbejde, siger koncernchef i
Teres Åse Aulie Michelet.
Transaktionen bliver gennemført, når godkendelsen fra
Konkurrencestyrelsen foreligger.
Steenstrup Stordrange DA har været juridisk rådgiver
for Aleris i forbindelse med transaktionen, mens ABG
Sundal Collier og Advokatfirmaet Schjødt har været
henholdsvis finansiel og juridisk rådgiver for Teres
Medical Group.

For mere information,
kontakt venligst
Liselott Kilaas
Koncernchef Aleris: +47 400 02 510

Nis Alstrup
Landechef i Aleris Danmark: +45 2016 9261

Aleris er en af Nordens førende private sundheds- og omsorgsvirksomhed, som tilbyder ydelser
indenfor behandling, ældreomsorg og psykisk omsorg i Sverige, Norge og Danmark. Aleris ejes af
Investor, har cirka 9.000 medarbejdere og omsætter for godt 7,5 milliarder kroner.

Pressekoordinator træffes på telefon 2968 7665
eller birgitte.hoffmann@aleris-hamlet.dk

Pressemeddelelse

side 2

Teres Medical Group har 17 klinikker og privathospitaler i Norge, Sverige og Danmark. Teres har i dag det største
faglige miljø inden for kosmetisk plastikkirurgi i Skandinavien. Teres har højt kvalificeret personale og et stort antal
erfarne speciallæger inden for plastikkirurgi, ortopædi, neurokirurgi, øre-næse-hals, generel kirurgi og gastrokirurgi.
Teres Medical Group blev etableret i 2007. Teres ejes af den norske egenkapitalfond FSN Capital Partners og en
række minoritetsaktionærer. I 2014 omsatte Teres for omtrent 530 millioner norske kroner og havde næsten 300
medarbejdere.

Aleris er en af Skandinaviens førende private sundheds- og omsorgsvirksomheder. Virksomheden har stor bredde
og omfatter hospitaler, medicinske centre, børnevelfærd, Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), psykisk omsorg,
ældreomsorg og tilbud til handicappede. Virksomheden har mere end 9.000 medarbejdere fordelt på ca. 350
virksomhederi Norge, Sverige og Danmark. Vi ønsker at være både et supplement til og en integreret del af de
offentligesundheds- og omsorgstilbud.
Aleris blev etableret i 2005 og har siden 2010 været ejet af Investor AB. Gennem erfaring, kompetence og investeringer, arbejder Investor for at udvikle Aleris. Investors langsigtede ejerskab gør det muligt for Aleris at levere bedre
og mere effektive sundheds- og omsorgsydelser med fokus på høj kvalitet, god service og en bæredygtig økonomi.
Aleris omsætter for næsten 7 milliarder svenske kroner.

Aleris er en af Nordens førende private sundheds- og omsorgsvirksomhed, som tilbyder ydelser
indenfor behandling, ældreomsorg og psykisk omsorg i Sverige, Norge og Danmark. Aleris ejes af
Investor, har cirka 9.000 medarbejdere og omsætter for godt 7,5 milliarder kroner.
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