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Linc, Part Production Sweden och Lantmännen 
säljer Swevet till MWI Animal Health

Linc och det delägda bolaget Part Production Sweden samt Lantmännen säljer det 
gemensamägda veterinärgrossistbolaget Swevet till MWI Animal Health, en ledande 
distributör av produkter och tjänster för djurs hälsa som är del av AmerisourceBergen. 
Försäljningen kommer att leda till en reavinst i Linc samt i det 50% ägda bolaget Part 
Production. Försäljningen leder till en mindre positiv påverkan på Lincs resultat och 
substansvärde.

Swevet har sedan Lincs investering 2012 vuxit kraftigt med stigande lönsamhet och etablerat sig 
som Sveriges ledande fristående grossistverksamhet inom djurhälsa. För att ta nästa steg i 
bolagets utveckling utgör AmerisourceBergen, med tanke på sina egna lösningar för djurs hälsa 
samt sininternationella närvaro, en utmärkt ägare för bolaget.

”Swevet har under Lincs ägande utvecklats till en ledande verksamhet inom 
veterinärgrossistbranschen. Vi är mycket glada och stolta över att nu realisera resultatet av ett 
framgångsrikt företagsbyggande tillsammans Lantmännen, Part Production Sweden och bolagets 
ledning. Genom affären får bolaget ett industriellt ägande som skapar stora möjligheter för en 
fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget”, säger Karl Tobieson, verkställande direktör i Linc.
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Om Swevet

Swevet är Sveriges enda fullsortimentsgrossist inom djurhälsa och har allt för att underlätta och 
stödja kunder som arbetar med och lever nära djuren. Swevet erbjuder ett gediget kunnande, 
ett lättillgängligt stöd, en hög servicenivå och ett brett och prisvärt sortiment inom läkemedel, 
förbrukning och sjukvårdsutrustning. 
 
För mer information: www.swevet.se
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Om AmerisourceBergen

AmerisourceBergen har, genom dess utveckling och leverans av läkemedel och 
hälsovårdsprodukter, en positiv inverkan på samhällets och människors hälsa runtom i världen. 
Som ett ledande globalt bolag inom hälsovård, med en grund i distribution av läkemedel och olika 
lösningar för tillverkare, apotek och leverantörer, skapar vi en utmärkt tillgänglighet, effektivitet 
och tillförlitlighet avseende såväl djurhälsa som hälsa för människor. Vårt globala team med 42 
000 medlemmar driver tillsammans vårt syfte att skapa en hälsosammare framtid. 
AmerisourceBergen är rankad #10 på Fortune 500 med mer än 200 miljarder dollar i årliga intäkter.

För mer information: https://amerisourcebergen.com/

Om Linc

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i 
och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom 
Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i 
forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom 
läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. 
Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende 
potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar 
aktivt i valberedningsarbetet.
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