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Swedencare AB (publ) förvärvar det italienska pet 
healthcare-bolaget Innovet
Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det italienska bolaget Innovet, ett av Italiens 
ledande och mest lönsamma kosttillskottsbolag inriktade på veterinärsegmentet. Köpeskillingen 
om totalt till cirka 525 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 446 miljoner SEK och 
en apportemission om totalt 606 799 aktier i Swedencare, cirka 79 miljoner SEK vid tillträdet, vilket 
väntas ske snarast efter erforderlig myndighetsprövning. Genom förvärvet får Swedencare en stark 
ställning inom kosttillskott på den italienska husdjursmarknaden samtidigt som Innovets 
internationalisering får ökade resurser genom Swedencares globala distributionsnät.

Om Innovet

Innovet, som grundades 1996 av ägaren familjen della Valle, har en egenutvecklad och patentskyddad 
portfölj av vetenskapligt baserade produkter inom ett flertal kategorier. Produkterna marknadsförs 
primärt mot det italienska veterinär-segmentet, online och internationellt. Marknadsandelen i Italien 
beräknas till cirka 2,5%.

Innovets produkter återfinns inom bland annat kategorier som leder, dermatologi och smärtlindring. 
Bolagets produktutveckling baseras till stor del på vetenskapliga studier kring replikering av kroppens 
naturliga försvarsmekanismer.

Innovet omsatte 12,6 miljoner Euro (128,8 MSEK) under tolvmånadersperioden oktober 2020 – 
september 2021 med ett justerat EBITDA om 4,5 miljoner Euro (45,7 MSEK) (35,4%).

Köpeskillingen om 50 miljoner Euro, på skuld- och kassafri basis, (cirka 525 miljoner SEK) motsvarar 
11,2 gånger bolagets justerade EBITDA-resultat under tolvmånadersperioden oktober 2020 – 
september 2021.

VD och medgrundare Renato della Valle kommer att fortsätta att leda bolaget samtidigt som Holding 
Epinn Srl ägarbolag blir aktieägare i Swedencare.

”Innovet har marknadsfört och sålt ProDen PlaqueOff® i Italien (under varumärkena Restomyl® 
Supplemento och Dentalcroc) under många år på ett förtjänstfullt vis och vi har lärt känna Renato della 
Valle och hans bolag som en bra partner för våra fortsatta satsningar på vetenskapligt baserad 
produktutveckling inom premiumsegmentet. Samtidigt kan vi bidra till att Innovets internationalisering 
påskyndas väsentligt, synergierna är uppenbara och kan sjösättas omgående.” säger Håkan Lagerberg, 
CEO Swedencare.

”After 25 years of investments to transfer scientific innovation coming from our research network to 
the Pet health field, we are so excited to become members of the growing international Swedencare 
group. This will open many international market opportunities to our innovative science-based 
products. Innovet and Swedencare share the same philosophy - pets deserve proven products with the 
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highest quality for their wellbeing. We also share the ambition to grow with a high profitability, 
something that is a guarantor for continued improvement in all we do. Many opportunities are waiting 
for us in the new market niches and we look forward to continue our development within the 
Swedencare family with presence around the globe.” säger Innovets VD Renato della Valle.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till Swedencares hemsida  För www.swedencare.se.
mer information om Innovet, se bolagets hemsida www.innovet.it.

Finansiering

Kontantdelen av förvärvsköpeskillingen avses finansieras med en bankkredit.

Säljarna av Innovet har ingått en sedvanlig lock-up med Bolaget om 12 månader för 3/3 av aktierna, 
24 månader för 2/3 av aktierna, och 36 månader för 1/3 av aktierna efter fullföljandet av 
Nyemissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB har bistått Swedencare med rådgivning i transaktionen.

Presentation av förvärv

En presentation av förvärvet hålls 27 januari kl. 11:00 CET och går att följa via live webinar. 
Presentationen sker på engelska, ingen föranmälan krävs.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-investor-relations-presentation/join/jaf2uvq8

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se
 
Per Malmström, Styrelseordförande
Mobil: +46 (0)70 725 28 36

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

http://www.swedencare.se.
http://www.innovet.it.
https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-investor-relations-presentation/join/jaf2uvq8
mailto:hakan.lagerberg@swedencare.se
mailto:jenny.graflind@swedencare.se
mailto:info@fnca.se
http://www.swedencare.se/
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Denna information är sådan information som Swedencare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2022-01-26 17:31 CET.

Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis 
egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala 
marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. 
Bland varumärkena kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, PetMD®, 
Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs 
från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i åtta länder samt bolagets 
produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år 
med hög lönsamhet.
 
About Innovet
Innovet Italia ( ), founded in 1996, is a pet healthcare company with a portfolio of www.innovet.it
premium science-based products for the wellbeing of pets. The development strategy is to transfer to 
the animal health field the innovation generated from the research. Innovet products replicates the 
body's natural defense mechanisms with the aim to maintain health and wellbeing of pets. The main 
development field is based on bioavailable PEA (i.e., um-PEA) and related compounds (ALIAmides), 
acting on the endocannabinoid system. The product offering, covering multiple categories e.g., joints 
(Condrogen®, Condrostress®, Glupacur®), dermatology (Redonyl®, Retopix®), and pain relief 
(Alevica®), are marketed and sold to Italian vet clinics, pharmacies and online. The company has 
offices and in-house development facilities in Saccolongo, Italy.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande 
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i 
någon jurisdiktion, varken från bolaget eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende en 
investering i Bolagets aktier. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen 
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta 
pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan 
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken 
innehållet på bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på 
bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 

http://www.innovet.it
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bedömningar eller förväntningar avseende bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, 
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka 
bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan 
identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", 
"kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande 
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka 
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som 
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att 
infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och 
är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika 
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. 
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska 
händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått 
anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de 
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är 
korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade 
uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade 
uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta 
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se 
över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för 
att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i 
detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market 
Rule Book for Issuers.
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