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Memira kjøper tysk synskirurgi-kjede
Memira, Nordens ledende aktør innen laserkirurgi, kjøper CityLasik, en av
Tysklands største kjeder innen denne bransjen. Med denne nyervervelsen
starter Memira ekspansjonen på det tyske markedet, og tar et viktig steg mot
å etablere seg som en av Europas ledende aktører innen synskirurgi. Memira
er et delvis norskeid selskap, hovedaksjonær er det Wallenberg-eide Investor
Growth Capital.
– CityLasik er en veletablert kjede i Tyskland, og har de samme strenge
kvalitetskravene vi har. Dette gir oss et godt utgangspunkt for rask
ekspansjon på det tyske markedet, sier Erik Strand, konsernsjef i Memira.
– Vi har bygget opp en organisasjon som uten å måtte senke kravene til
kvalitet, raskt kan ekspandere. Memiras ambisjon er å bli en ledende
europeisk kjede, noe vi skal oppnå både gjennom oppkjøp og organisk vekst.
Memira er den synskirurgi-kjeden i Europa som vokser raskest, og
omsetningen for 2008 er forventet å nå SEK 300 millioner, medberegnet
oppkjøpet. Dette er en økning på cirka 75 prosent sammenlignet med året før.
I dag har selskapet over 32 klinikker i Norge, Sverige og Danmark, og med
over 150.000 utførte operasjoner sitter de på enorm erfaring og kompetanse.
– Vi er veldig imponert over både Memiras kundebehandling og selskapets
organisasjon. Med dem i ryggen har vi alle forutsetninger for å ekspandere
raskt i Tyskland, sier Stefan Kremer, administrerende direktør i CityLasik.
I fjor gikk Investor Growth Capital inn og kjøpte 40 % av holdingselskapet til
Norsk Synskirurgi, etablert i 1990 av gründerne Thor Brevik og Bjarte Dysthe.
De var de første i Norge til å utføre laseroperasjoner på nærsynthet, og de

første til å ta i bruk laserteknikken til korrigering av skjeve hornhinner og
langsynthet. Brevik og Dysthe bygde opp klinikker i Norge, Sverige og
Danmark. Sammenslutningen av Norsk Synskirurgi, Opticare og Dansk
Synskirurgi ble i 2007 til den skandinaviske kjeden Memira, som nå er
markedsleder innen synskirurgi. Nå står resten av Europa for tur.
Markedet for laserkirurgi er fortsatt i sterk vekst, og har et stort potensial for
å kunne vokse i årene fremover. I USA, hvor markedet har utviklet seg lenger,
har fem prosent av alle som lider av nærsynthet, langsynthet og skjeve
hornhinner utført laseroperasjon i løpet av de siste årene.
For ytterligere informasjon, kontakt gjerne:
Halvor Bjerke, administrerende direktør Memira, + 47 91888 600
halvor.bjerke@memira.no
www.memira.no

Memira er Nordens største øyelaserkjede og har over 200 ansatte og nesten
50 kliniker i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Memira behandler
titusenvis av personer per år for nærsynthet, langsynthet og astigmatisme
(skjeve hornhinner). Memira er også ledende på å behandle alderssyn og kan
hjelpe personer som har progressive briller og lesebriller. En laserbehandling
med den siste teknologien tar mellom 5-90 sekunder, og gir minimalt
ubehag, økt presisjon og raskere helingstid.
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