CLÍNICA VETERINÁRIA VET R’IN ÁREA INTEGRA A ONEVET (GRUPO UNAVETS)
A Clínica Veterinária Vet R’in Área, unidade liderada por Pedro Azadinho e Sofia Azadinho,
localizada em Setúbal, na zona da Grande Lisboa, faz agora parte da Onevet, reforçando a nossa
presença na região sul do país.
A Clínica é composta por uma equipa de 10 profissionais, dos quais 4 médicos veterinários e 6
enfermeiros e auxiliares veterinários, com valências clínicas diversificadas, mas com especial
destaque para as áreas de cirurgia e ortopedia. O espaço clínico foi também recentemente
renovado, passando a contar com uma nova e ampla sala de cirurgia e novas salas de tratamento
médico-veterinário, permitindo à clínica aumentar a gama de serviços prestados.
Sofia Azadinho, uma das fundadoras da Vet R’in Área, comenta: “A decisão de integrar o grupo
Onevet surge com naturalidade e em excelente tempo. Encontramos na Onevet os mesmos
valores que nos inspiraram desde o início: competência, inovação e cuidado humano.
A nossa equipa está, por isso, confiante e entusiasmada - preparada para dar o melhor de si, da
sua cultura e experiência - sabendo que já não está sozinha, antes acompanhada por excelentes
profissionais, integrada num grupo que é líder em Portugal.”
Pedro Azadinho, também fundador da unidade, afirma que “para um médico veterinário é
importante saber que tem à sua disposição os meios que necessita para realizar o seu trabalho
com o maior zelo e rigor possível. A medicina veterinária evoluiu muito em Portugal nos últimos
18 anos. Hoje, precisamos aprender a trabalhar em networking com outros médicos. Só assim
seremos capazes de oferecer aos nossos clientes a qualidade de serviço que eles procuram.
A preocupação demonstrada pela Onevet com a qualificação e formação profissional e com a
criação de oportunidades de partilha e networking entre profissionais são, para mim, a grande
mais-valia e a chave do sucesso.”
Guilherme Assis, Administrador Executivo da ONEVET, diz: “A integração da Vet R‘in Área na
Onevet/Unavets é um marco de particular relevância para o Grupo, pela sua localização e pelo
conjunto de valências clínicas que, em conjunto com as restantes unidades do Grupo, reforçam
o nosso cluster da região da Grande Lisboa. O crescimento da rede Onevet/Unavets permite
continuar o nosso projeto de melhoria contínua dos nossos serviços.”

SOBRE A UNAVETS
O Grupo UNAVETS tem uma posição de liderança no mercado dos cuidados veterinários
na Península Ibérica (Espanha e Portugal), desenvolvendo em 2.5 anos um grupo que
oferece serviços partilhados e apoio comercial/desenvolvimento às suas mais de 80
práticas e mais de 750 membros de equipa. O grupo inclui centros de
referência/especialistas, hospitais 24 horas por dia, clínicas de primeira opinião, e
consultórios veterinários locais, assegurando assim um serviço conveniente e completo.
Existem planos para continuar a sua estratégia de crescimento na Península Ibérica e
noutras geografias europeias, enquanto desenvolve novas linhas de serviço, inovando
com o envolvimento digital a nível interno e com os seus clientes, e promovendo a
formação em cuidados veterinários e o desenvolvimento científico no seio da equipa
clínica. Para mais informações, por favor visite www.unavets.com.

SOBRE A OAKTREE CAPITAL
A UNAVETS foi financiada em Dezembro de 2019 por Oaktree, líder entre os gestores de
investimento globais especializados em investimentos alternativos, com $164 mil
milhões em activos sob gestão a partir de 31 de Março de 2022. A firma enfatiza uma
abordagem oportunista, orientada para o valor e controlada pelo risco dos
investimentos em crédito, private equity, activos reais e acções cotadas em bolsa. A
firma tem mais de 1.000 empregados e escritórios em 20 cidades de todo o mundo. Para
mais informações, visite o website da Oaktree em http://www.oaktreecapital.com.
SOBRE A INTER-RISCO
A ONEVET foi fundada em 2012 pela Inter-Risco, SCR, S.A., um dos principais players de
Private Equity no mercado português. Ao longo dos últimos 20 anos, a Inter-Risco
desenvolveu uma marca forte e uma rede invejável no fragmentado segmento de
pequenas e médias empresas (PME) em Portugal, investindo mais de € 200 milhões em
mais de 100 empresas ibéricas.

VET CLINIC VET R'IN AREA INTEGRATES ONEVET (UNAVETS GROUP)
The Vet R'in Area Veterinary Clinic, a practice led by Pedro Azadinho and Sofia Azadinho,
located in Setúbal in the Greater Lisbon area, is now a part of OneVet, reinforcement of
our presence in the southern region of the country.
The Clinic is comprised of a team of 10 professionals, including 4 veterinarians and 6
nurses and veterinary assistants, with diversified clinical specialties and a special
emphasis on surgery and orthopedics. The clinical space was also recently renovated,
with a new, large operating room and new medical-veterinarian treatment rooms,
allowing the clinic to increase the range of services provided.
Sofia Azadinho, one of the founders of Vet R'in Área, comments, "The decision to join
the Onevet group comes naturally. We find at Onevet the same values that inspired us
from the beginning: competence, innovation and human care.
Our team is therefore confident and enthusiastic - prepared to give the best of
themselves, their culture and experience - knowing that they are no longer alone, but
accompanied by excellent professionals, integrated in a group that is a leader in
Portugal."
Pedro Azadinho, also founder of the unit, says "for a veterinarian it is important to know
that you have at your disposal the means you need to carry out your work with the
utmost zeal and rigor possible. Veterinary medicine has evolved a lot in Portugal in the
last 18 years. Today, we need to learn how to work via collaboration and networking
with other doctors. Only then will we be able to offer our customers the quality and full
breadth of services they seek.

The care shown by Onevet with professional qualification and training and the creation
of opportunities for sharing and networking among professionals are, for me, the great
added value and the key to success."
Guilherme Assis, Executive Director of ONEVET, says, "The integration of Vet R'in Area
in Onevet/Unavets is a milestone of particular relevance for the Group, for its location
and the set of clinical valences that, together with the other units of the Group, reinforce
our cluster in the Greater Lisbon region. The growth of the Onevet/Unavets network
allows us to continuously improve our network of services."
ABOUT UNAVETS
The UNAVETS Group has a leading position in the veterinary care market in the Iberian
Peninsula (Spain and Portugal), developing in 2.5 years a group that offers shared
services and commercial/development support to its more than 80 practices and more
than 750 team members. The group includes reference/specialist centers, 24-hour
hospitals, first-class clinics, and local veterinary offices, thus ensuring a convenient and
complete service.
There are plans to continue its growth strategy in the Iberian Peninsula and other
European geographies, while developing new service lines, innovating with digital
involvement internally and with its clients, and promoting training in veterinary care and
scientific development within the clinical team. For more information, please visit
www.unavets.com.
ABOUT OAKTREE CAPITAL
UNAVETS was funded in December 2019 by Oaktree, a leader among global investment
managers specializing in alternative investments, with $164 billion in assets under
management as of March 31, 2022. The firm emphasizes an opportunistic, value-driven
and risk-driven approach to investments in credit, private equity, real assets and listed
shares. The firm has more than 1,000 employees and offices in 20 cities around the
world. For more information, visit oaktree's website at http://www.oaktreecapital.com.
ABOUT INTER-RISK
ONEVET was founded in 2012 by Inter-Risco, SCR, S.A., one of the leading Private Equity
players in the Portuguese. Over the past 20 years, Inter-Risco has developed a strong
brand and an enviable network in the fragmented segment of small and medium-sized
enterprises (SMEs) in Portugal, investing more than €200 million in more than 100
Iberian companies.

