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Arctos Equity Partner är en svensk investeringsgrupp med säte i Göteborg. Vi investerar i små och medelstora 
entreprenörsledda svenska företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Investeringarna sker tillsammans med 
aktiva entreprenörer och bolagets ledning, där Arctos Equity Partner kan vara en aktiv ägare och bidra till att 
utveckla företagen genom att tillföra erfarenhet, kompetens och kapital. 

 
Göteborg, 14 mars 2017 
 

Arctos investerar i nytänkande tandvårdskedjan MyDentist 

Arctos gör investering i innovativa kedjan MyDentist med ambitionen att aktivt 
arbeta för att förändra branschen i grunden. Med Arctos investering kan MyDentist 
fullfölja sin strategiska plan med det tydliga målet att bli Nordens största privata 
tandvårdskedja. 

MyDentist grundades 2015 av Fredrik Wistrand, närmast VD för optikkedjan Smarteyes, och 
Per Janson, tidigare CFO på Phonera. MyDentist öppnade sin första klinik i Västerås under 
hösten 2016. Efter en lyckad lansering fortsätter nu MyDentist sin planerade expansion med 
etablering i Centrala Göteborg, med målet att bli en av de ledande privatägda 
tandvårdskedjorna på den nordiska marknaden.  
 
MyDentist vill förändra branschen genom ett tydligt koncept där man skall erbjuda kunderna 
en förbättrad tandhälsa på ett lättillgängligt, enkelt och attraktivt sätt. Detta gör MyDentist 
bland annat genom professionella behandlingar, hög service, drop-in tider och öppettider på 
kvällar och helger. Ett koncept som inte funnits inom svensk tandvård tidigare. 
 
Liknande koncept finns i Europa med ett par riktigt stora aktörer, däribland engelska IDH 
som omsätter cirka 6 miljarder kronor och spanska Vitaldent som omsätter cirka 5 miljarder 
kronor. Bara i Sverige omsätter dentalbranschen 25 miljarder kronor och i Norden cirka 60 
miljarder kronor. 
 
– Under senare år har ny teknik och nya arbetssätt förändrat och förbättrat kvaliteteten på det 
arbete som utförs i munnen, men väldigt lite har skett med erbjudandet till kunderna. Det ska 
vi ändra på, säger Fredrik Wistrand och tillägger: Vi har nu fått en ägare som tillför både 
kapital och kompetens för att fortsätta den resa vi har börjat på. 
 
– Vi fastnade tidigt för kompetensen och erfarenheten hos grundarna, som bland annat varit 
med och gjort en liknande resa inom optikbranschen. Detta tillsammans med att de ger sig in i 
tandvårdsbranschen med ett helt nytt synsätt gör investeringen extra spännande. Då 
branschen idag är mycket fragmenterad och i stort sett saknar starka varumärken är vi 
övertygade om att MyDentist kommer att förändra kundupplevelsen i tandvårdsbranschen, 
säger Mikael Ludvigson, ansvarig för investeringen på Arctos Equity Partner. 
 
Arctos Equity Partner förvärvar initialt ca 16 procent av bolaget med möjlighet att öka sitt 
ägande till ca 34 procent. Investeringen ger MyDentist möjlighet att fortsatta genomföra sin 
strategiska plan med ambitionen att bli en ledande privatägd tandvårdskedja.  
 
Villkoren för affären kommer inte att offentliggöras.  
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