
Covetrus bildar ett starkt veterinärföretag i Sverige genom 
att med Next2Vet AB som bas integrera KRUUSE Svenska AB
Idag är vi glada att berätta att KRUUSE Svenska AB och Next2Vet AB från och med den 1 januari 2023 
slås samman och därmed bildar en Sverigefokuserad Covetrus-enhet med bas i södra Sverige hos 
Next2Vet AB. Med utgångspunkt i dessa två företags historik, där båda har varit värdefulla partners till 
veterinärer i Sverige, kommer Lars Olsson att fortsätta i rollen som VD för den nya organisationen. ”Två 
fantastiska företag som går samman gör att vi kan erbjuda fler tjänster till våra kunder och göra det ännu 
bättre”, säger Lars Olsson. 

En stark kombination
För er kommer den här förändringen att innebära en ännu starkare, smidigare och lokalt närvarande 
leverantör som kombinerar det bästa av två världar: en stark lokal leverantör i Next2Vet AB med en 
imponerande meritlista samt Covetrus, ett globalt djurhälsoföretag som ligger i framkant när det gäller 
innovativa lösningar för veterinärer över hela världen 
och KRUUSE:s erkänt breda sortiment av produkter för 
veterinärer. 

Förändringen kommer att möjliggöra en större förmåga 
att leverera starka, kundfokuserade lösningar samt en 
möjlighet att kombinera två omfattande sortiment av 
produkter och tjänster. Tills vidare kan ni fortsätta att 
göra affärer som vanligt via Next2Vet och KRUUSE:s 
webbshopar. 

Din lokala säljkonsult och kontakt med kundtjänst 
kommer också att finnas kvar som tidigare.

Om du har några frågor angående den här informationen, 
tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att hålla dig uppdaterad kring processen.

Faktaruta
Covetrus är ett globalt företag som 
tillhandahåller ett omfattande sortiment 
av produkter, mjukvara och tjänster för 
att bidra till förbättrad djurhälsa,starka 
kundrelationer och framgångsrika 
ekonomiska resultat för veterinärer. 
Covetrus som, är moderbolag till KRUUSE 
sedan 2015, förvärvade i början av 2022 
Next2Vet AB. Under ledning av Lars 
Olsson har Next2Vet AB under många år 
utvecklats till att vara en stark aktör på 
den svenska veterinärmarknaden.
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Hitta din kontaktperson
Har du frågor om varor eller behov av hjälp är du välkommen att kontakta oss.
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