
 

 

 

København 3. december 2021 

 

A.P. Møller Holding køber Unilabs, Europas førende virksomhed inden for medicinsk 

diagnostik 

 

A.P. Møller Holding A/S (A.P. Møller Holding), moderselskabet i A.P. Møller Gruppen, har 

underskrevet en aftale om at købe Unilabs af fonde, der forvaltes af Apax. Unilabs tilbyder 

laboratorie-, patologiske- og billeddiagnostiske services til patienter og sundhedspersonale. 

 

Unilabs har 12.600 medarbejdere og driver mere end 200 laboratorier og 180 billeddiagnostiske 

centre i 15 lande. Fra september 2020 til september 2021 havde Unilabs en omsætning på EUR 2 

mia. og en EBITDA på EUR 600 mio. 

 

Robert Mærsk Uggla, CEO, A.P. Møller Holding: "A.P. Møller Holding indledte for et par år siden en 

fornyelse af A.P. Møller Gruppen med nye aktiviteter, der understøtter det næste årtis langsigtede 

makrotrends kombineret med vores formål om at opbygge Nyttig Virksomhed. Over de seneste 

årtier er vores sundhedssystemer i stigende grad blevet ressourcemæssigt udfordret. Tidlig, 

korrekt og effektiv diagnostik redder ikke kun liv og reducerer menneskelige lidelser, men muliggør 

også mere målrettede behandlinger. Diagnostik er derfor afgørende for den vigtige overgang fra et 

volumenbaseret til et værdibaseret sundhedssystem, hvor trækket på medicinske ressourcer 

reduceres, og der opnås bedre patientresultater." 

 

Unilabs har et stort udbud af diagnostiske laboratorie-, patologiske- og billeddiagnostiske services i 

Europa samt udvalgte udviklingslande. De udfører årligt 210 mio. laboratorietest og 4 mio. 

billedundersøgelser. 

 

Robert Mærsk Uggla: "Unilabs passer godt ind i A.P. Møller Gruppens formål om Nyttig Virksomhed 

og evne til at drive lokale operationer, der kræver en høj grad af automatisering og lokal logistik-

forståelse på tværs af mange forskellige geografier. Vi er dybt imponerede over Unilabs ekspertise 

inden for test, patologi og radiologi. Vi tror på mulighederne for at udvide virksomhedens 

aktiviteter til nye markeder og tilbyde vigtige diagnostiske løsninger til lande, der har begrænset 

adgang til vigtig sundhedspleje, for eksempel teleradiologiske tjenester. 

 

Unilabs’ aktiviteter omfatter laboratorietest, der kræver en høj grad af automatisering og et stærkt 

logistik set up samt patologiske og billeddiagnostiske services, hvor Unilabs har fordel af mange 

billeddiagnostiske centre, en unik digital platform og et stort internationalt netværk af patologer og 

radiologer.  

 

Jan T. Nielsen, CIO,  A.P. Møller Holding: "Unilabs bidrager med vigtige løsninger på samfundets 

sundhedsudfordringer, der strækker sig langt ud over den igangværende pandemi. Dedikeret 

specialistviden, industriel skala og stærke processer er kritiske succesfaktorer inden for diagnostik. 

A.P. Møller Holding vil fortsætte med at investere i disse kritiske kernekompetencer og samtidig 

accelerere Unilabs’ udbygning af både den digitale platform og den geografiske udbredelse." 

 
Michiel Boehmer, CEO, Unilabs: "I det seneste år har vi opbygget en ”Care Big-kultur” i Unilabs, hvor 

medarbejderne føler stor stolthed og glæde ved at gøre en forskel. Det er den hemmelige opskrift 

bag de stærke finansielle resultater, der har ført os til tops på markedet for medicinsk diagnostik. Vi 
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er glade for at blive en del af A.P. Møller Gruppen, som har et fantastisk globalt omdømme, en stærk 

kultur og langsigtede perspektiver, der kommer helt naturligt af at være en familieledet virksomhed. 

Vi har fundet det perfekte match til vores virksomhed."  

 

Parterne er blevet enige om ikke at oplyse transaktionsdetaljer. Transaktionen skal godkendes af 

de relevante konkurrencemyndigheder. 

 

For yderligere information kontakt:  

A.P. Møller Holding: Mika Bildsøe Lassen, Head of Branding and Corporate Communications, 

Mika.Lassen@apmoller.com, +452055 2655 

 

Unilabs: Alistair Hammond, Director of Communications, Alistair.Hammond@Unilabs.com, +44 771 

773 0441 

 

Om 

 

Unilabs 

Unilabs er en af Europas førende virksomheder inden for medicinsk diagnostik med betydelige 

aktiviteter i Mellemøsten og Latinamerika. Virksomhedens over 12.000 medarbejdere tilbyder et 

komplet udvalg af laboratorie-, patologi- og billeddiagnostiske services, der hver dag redder liv. 

Unilabs engagerer sig i kampen mod Covid-19 og investerer stort i teknologi, udstyr og mennesker 

for hurtigt at levere pålidelige Covid-19-tests i 15 lande. 

 

 

A.P. Møller Holding 

A.P. Møller Holding er moderselskab for A.P. Møller Gruppen. Vores formål er drive nyttig 

virksomhed, dvs. at investere i og opbygge virksomheder, der har en positiv indvirkning på 

samfundet. www.apmoller.com 
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