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Swedencare AB (publ) har slutfört det 
amerikanska förvärv vilket offentliggjordes den 16 
december 2020
Swedencare AB (publ) har 1 januari tillträtt samtliga aktier i Holden2 som förvärvades den 16 
december 2020. Bolaget, som grundades av Edward Holden 2011, är helt inriktat på att erbjuda 
högkvalitativa djurhälsoprodukter via onlinekanaler. Produkterna, som bl.a. säljs under varumärket 
PetMD, erbjuds via de stora online plattformarna Amazon och Chewy.com. Köpeskillingen uppgår 
totalt till cirka 178 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 125 miljoner SEK och en 
apportemission om totalt 199 732 aktier i Swedencare.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 16 
december 2020 då förvärvet tillkännagavs.

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

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

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på 
den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget 
har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket 
inkluderar egna vet-exclusive varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund 
och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 
länder till veterinärer, djuraffärer och online-butiker via ett distributionsnät omfattande tio dotterbolag 
samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett 
flertal år med hög lönsamhet.

http://www.swedencare.se/
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