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Quattromed Finlandin omistajaksi Euroopan suurin laboratorioyritys Synlab 
 
Euroopan suurin terveydenhuollon laboratoriopalveluyritys Synlab on ostanut 
Medicap Holding AS:n koko osakekannan BaltCap-pääomasijoittajalta ja 
yksityisiltä omistajilta. Medicap Holding omistaa Suomessa, Virossa ja 
Liettuassa toimivat Quattromed- ja Sorpo-laboratoriopalveluyritykset. 
 
Yrityskaupan myötä Synlab jatkaa kasvuaan Euroopassa ja laajentaa toimintaansa 
ensimmäisenä kansainvälisenä laboratorioyritysketjuna Suomeen ja Baltian maihin.  
 
“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saamme Quattromed- ja Sorpo-laboratoriot 
Synlab-ryhmään. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme Euroopan johtavana 
laboratorioketjuna. Olemme jo useita vuosia vaikuttuneina seuranneet, kuinka nämä 
yritykset ovat kehittyneet ja mitä ne ja niiden johto ovat saavuttaneet”, sanoo 
Synlabin toimitusjohtaja Bartl Wimmer. 
 
“Vuodesta 2008 yritys on kasvanut yli nelinkertaiseksi toteuttamamme 
kasvustrategian mukaisesti. Olemme tyytyväisiä siitä, että Medicap-yhtiöt saavat 
omistajakseen kansainvälisen laboratorioketjun, jolla on näkemys liiketoiminnan 
kehittämisestä ja kasvattamisesta”, toteaa BaltCapin managing partner Peeter Saks. 
 
Rainar Aamisepp, Medicapin toimitusjohtaja ja Quattromed Finlandin hallituksen 
puheenjohtaja näkee yrityskaupan tunnustuksena Medicap-yhtiöiden saavutuksille.  

“Ainutlaatuinen toimintamallimme perustuu palvelujen, kuten näytteenoton ja 
diagnosoinnin tuomiseen asiakkaan luokse sekä toisaalta vaativan erityisosaamisen 
keskittämiseen. Quattromedin ja Sorpon yhdistyminen Synlabin euroopanlaajuiseen 
verkostoon tuo asiakkaidemme käyttöön lisää erityisosaamista.” 

”Kaupan myötä vahvistamme merkittävästi asemaamme Suomen 
laboratoriomarkkinoilla. Jatkossa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaidemme 
käytössä on yhä laajempi palveluvalikoima”, kertoo Quattromed Finlandin 
toimitusjohtaja Heikki Aaltonen. 

Medicap Holding -ryhmään kuuluvat Suomessa Quattromed Finland Oy, Virossa 
Quattromed HTI ja Liettuassa Sorpo. Medicap Holdingilla on vahva asema näiden 
maiden yksityisillä laboratoriopalveluiden markkinoilla. Ryhmä työllistää yli 200 
työntekijää ja se tekee vuodessa yli 5 miljoonaa laboratoriotestiä. Asiakkaita ovat 
terveydenhuollon instituutiot, yleislääkärit ja yksityishenkilöt. 

Synlab 
With headquarters in Augsburg, Germany, the Synlab group is the leading provider of medical 
laboratory services in Europe. The company offers a full range of laboratory analysis for human and 
veterinary medicine as well as the environment. In addition to Germany, it has now, after the latest 
acquisitions, branches in 21 European countries as well as Turkey, Saudi Arabia and Dubai. The 
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Synlab group has around 7,000 employees across Europe including 4,500 in Germany. The Synlab 
network comprises a total of some 175 laboratories and introduces about 60 news tests every year. In 
2012, the group generated revenues of EUR 625 million. 
www.synlab.com 
 
BaltCap 
BaltCap is the leading independent private equity fund manager in the Baltic States with offices in 
each of the three countries. BaltCap funds focus on mid-market buyout and expansion capital deals. 
The firm has completed more than 50 investments since 1995. 
www.baltcap.com  
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