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HAMMAS HOHDE VAHVISTAA PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMINTAANSA JA OSTAA HAMMAS & HAMPAAN
Hammas Hohde on sopinut ostavansa Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy:n osakekannan.
Ostolla Hohde vahvistaa pääkaupunkiseudun asemaverkostoaan. Hammas & Hampaan neljä toimipistettä Espoossa Kivenlahdessa sekä Helsingissä Hietalahdessa, Kampissa ja Töölössä jatkavat
itsenäisinä omina toimipisteinään Hammas & Hammas -brändin alla. Hammas & Hampaan perustajaosakkaat Otto Palva ja Matteus Salonen sekä yhtiön muut avainhenkilöt ja työntekijät jatkavat
työskentelyä nykyisillä Hammas & Hammas -vastaanotoilla entiseen tapaan.
Hohde-konserni on toiminut aiemmin pääkaupunkiseudulla Hohde Helsingin ja Hohde Vantaan yksiköiden sekä Loisto Helsinki, Loisto Kvalident ja Loisto Espoon yksiköiden turvin. Nyt Hohde-konserniin liittyvät Hammas & Hampaan hammasklinikat mahdollistavat asiakkaille entistä joustavammat palvelut. Synergiahyötyjä haetaan Hohde-klinikoiden erikoishammashoidon ja Loisto Laboratorioiden hammasteknisten palveluiden osalta. Hohde-konserni panostaa merkittävästi myös koulutukseen ja alueelliseen yhteistyöhön hammasklinikoiden ja hammaslaboratorioiden kesken.
”Hammas & Hampaan liittyminen Hohteeseen on monella tapaa merkittävä askel Hohde-konsernille.
Strateginen pyrkimyksemme on tarjota kokonaisvaltaisia hammashoidon palveluita valtakunnallisesti. Neljän uuden hammasklinikan avaaminen pääkaupunkiseudulle tukee tätä tavoitetta ja parantaa yleishammashoidon palveluiden saatavuutta. Omaan yhteisen työhistorian Hammas & Hampaan
perustajaosakkaiden kanssa ja on mahtavaa palata taas yhteen”, kertoo Hohde-konsernin toimitusjohtaja Ville Pesonen.
”Hohteen kokonaisvaltainen osaaminen erikoishammashoidon ja hammasteknisten palvelujen tuottajana vahvistaa entisestään Hammas & Hampaan asemaa pääkaupunkiseudun yksityishammashoidon markkinassa. Pidimme tärkeänä myös Hohteen pitkäaikaisia panostuksia koulutustoimintaan
ja moderniin teknologiaan, joiden parissa tehtävästä yhteistyöstä tulevat hyötymään sekä Hammas
& Hampaan henkilöstö että nykyiset ja tulevat asiakkaamme”, toteaa Hammas & Hammas Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Matteus Salonen.
Hohde-konserni tuottaa jatkossa suun terveydenhuollon palveluita viidellätoista paikkakunnalla ja
hammaslaboratoriopalveluita kolmessatoista toimipisteessä kymmenellä paikkakunnalla. Hohdekonsernin kokonaisvaltainen palvelutarjoama kattaa yleishammashoidon, erikoishammashoidon ja
hammaslaboratoriopalvelut itse tuotettuina. Hohde-konserni tarjoaa asiakkailleen vertaansa vailla
olevaa laatua ja palvelua. Henkilöstölleen Hohde on loistava paikka työskennellä ja kehittyä eri osaamisalueiden eksperttien kanssa uusinta teknologiaa hyödyntäen.
Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn kauppahintaa ei julkisteta.
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Hammas Hohde Oy on yksityinen täyden palvelun hammaslääkäriyritys, jonka noin 200 suun terveydenhuollon ammattilaista tarjoavat laadukasta yleis- ja erikoishammashoitoa viidellätoista paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman hammaslaboratoriopalveluita Loisto Laboratoriot Oy:n kautta. Loisto Laboratorioilla on toimipisteet kymmenessä kaupungissa Suomessa, ja yhtiössä työskentelee noin 100 hammaslaboratorioalan ammattilaista
www.hammashohde.fi
www.loistolaboratorio.fi
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy on yksityinen hammaslääkäriyritys, jonka noin 30 suun terveydenhuollon
ammattilaista tarjoavat yleishammashoidon palveluita Helsingissä (Hietalahti, Kamppi, Töölö) ja Espoossa (Kivenlahti).
www.hammashammas.fi

