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Polaris förvärvar Akademikliniken 

Polaris Private Equity IV K/S (”Polaris”) har tecknat avtal om att förvärva aktiemajoriteten i 

Akademikliniken, Nordens ledande aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar, från Valedo 

Partners Fund I AB (”Valedo”). Majoriteten av Akademiklinikens övriga delägare, bestående främst av 

bolagets nyckelmedarbetare och grundare, kvarstår som betydande delägare vid sidan av Polaris. 

Akademikliniken har vuxit omsättningen och lönsamheten väsentligt sedan Valedos investering 2011 och 

med ytterligare resurser och kompetens från Polaris kommer Akademikliniken kunna fortsätta sin 

utveckling och expansion. 

 

Akademikliniken, grundat 1991, driver fyra större sjukhus i Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö för kirurgiska 

ingrepp samt tolv walk-in-clinics i Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim och Tønsberg där 

man erbjuder icke-kirurgiska behandlingar såsom injektions-, och laserbehandlingar samt ett konsultationskontor 

i Köpenhamn. Under de senaste fem åren har Akademikliniken framgångsrikt genomfört ett antal tillväxtinitiativ, 

däribland etablering av tre nya sjukhus och walk-in-clinics samt genomfört två strategiska förvärv av 

Specialistkliniken - Göteborgs ledande aktör inom plastikkirurgi, och Ellipse Klinikken - en aktör inom icke-

kirurgiska behandlingar med sju walk-in-clinics i Norge och Sverige. Sedan Valedos investering har omsättning 

och rörelseresultat före avskrivningar ökat från 225 miljoner respektive 16 miljoner 2011 till 363 miljoner 

respektive 51 miljoner 2015. Akademikliniken har mer än 300 anställda och utför varje år mer än 50 000 

behandlingar.  

 

“Jag är stolt över den utveckling Akademikliniken åstadkommit under de senaste åren. Akademikliniken har 

sedan 2011 vuxit väsentligt och vi är stolta över att ha skapat den ledande aktören i Norden med starkt fokus på 

kundnöjdhet och marknadsledarskap inom forskning och tjänsteutveckling. Vi har ännu bara börjat resan mot 

vår vision och vi har fortsatt en ambitiös plan för tillväxt och utveckling av bolaget. Vi har uppskattat samarbetet 

med Valedo och med ytterligare resurser och stöd från Polaris ser vi mycket positivt på framtiden och vår fortsatta 

utveckling i linje med vad vi gjort historiskt.”, säger Magnus Jansson, VD Akademikliniken. 

 

Villkoren för affären, som förutsätter myndighetsgodkännanden, offentliggörs inte. 

 

För ytterligare information om Valedo, vänligen 

kontakta Valedos presskontakt:  

Hanna Bilir, Brunswick Group 

+46 (0)709 16 68 66 

hbilir@brunswickgroup.com 

 

För ytterligare information om Akademikliniken, 

vänligen kontakta: 

Magnus Jansson, VD, Akademikliniken 

+46 (0)707 58 10 99 

magnus.jansson@ak.se 

 

För ytterligare information om Polaris, vänligen 

kontakta:  

Jan Dahlqvist, Partner  

+46 (0) 708 17 60 60 

jd@polarisequity.dk 
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Om Valedo: 

Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag 

i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till 

att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens 

medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com  

 

Om Akademikliniken: 

Akademikliniken är Nordens största aktör inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar med sexton sjukhus och 

walk-in-clinics i Sverige och Norge. Akademikliniken utför varje år 50 000 behandlingar och har mer än 300 

anställda. www.ak.se  

 

Om Polaris: 

Polaris är ett riskkapitalbolag grundat 1999 som investerar i medelstora bolag i Danmark och Sverige med en 

typisk omsättning på 25-200 miljoner euro. Polaris har idag mer än 1 miljard euro under förvaltning. Hittills har 

Polaris investerat i 34 företag, sålt 19 av dessa och gjort mer än 50 tilläggsinvesteringar i sina portföljbolag. 

www.polarisequity.dk 
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