ONEVET INTEGRA HOSPITAL VETERINÁRIO NOBREVET (GRUPO UNAVETS)
O Hospital Veterinário de Nobrevet (Nobrevet), unidade liderada por Joana Nobre há mais de
13 anos, localizada nas Caldas da Rainha, integrou o Grupo Onevet/Unavets, reforçando a
presença do Grupo na região Centro do país.
A Nobrevet tem vindo a fazer um percurso de crescimento e de desenvolvimento de valências
clínicas, contando neste momento com uma equipa de 16 profissionais, determinados em
prestar um serviço cuidado, de qualidade aos seus clientes, tudo “Pela saúde deles”.
Joana Nobre, fundadora e Diretora Clínica da Nobrevet, comenta: "Fazer parte da Onevet, é a
certeza que vamos continuar a crescer, que estaremos à altura dos desafios e que iremos alargar
os nossos horizontes, trabalhando com colegas especializados, diplomados e com a possibilidade
do corpo clínico ter acesso a formação de alto nível. Integrar a equipa Onevet é saber que
estamos acompanhados num percurso que nem sempre é linear e cujo o objectivo é oferecer o
melhor aos nossos pacientes e aos seus tutores, para que estes tenham acesso a um serviço
veterinário de excelência. "
Guilherme Assis, Administrador Executivo da ONEVET, refere: “A integração da Nobrevet é mais
um marco para o Grupo Onevet/Unavets, na prestação de um serviço de qualidade e alargado,
com reforço da nossa presença na região Centro do País, contando com uma equipa dedicada e
profissional. Estamos muito satisfeitos e expectantes quanto aos serviços que passaremos a
disponibilizar aos nossos clientes através da Nobrevet.”
A ONEVET é pioneira no mercado veterinário em Portugal, desenvolvendo uma estratégia de
consolidação de sucesso com o objetivo de constituir um grupo nacional de cuidados de saúde
para animais de estimação. Isso inclui hospitais de referência, clínicas e pequenos consultórios
locais, garantindo assim um serviço de conveniência e completo.
O Grupo UNAVETS tem uma posição de liderança no mercado da saúde veterinária na Península
Ibérica (através da UNAVETS em Espanha e OneVet em Portugal), desenvolvendo em ~2,5 anos
um grupo que oferece serviços partilhados e apoio comercial/desenvolvimento às suas mais de
69 práticas e mais de 600 membros de equipa. O grupo inclui centros de
referência/especialistas, hospitais 24 horas por dia, primeiras clínicas de opinião, e escritórios
veterinários locais, assegurando assim um serviço conveniente e completo. Recentemente, a
UNAVETS também expandiu a sua carteira de cuidados de saúde animal para os EUA (através de
investimentos em EasyVet e Petabyte).
A Unavets continua a desenvolver a sua estratégia de crescimento na Península Ibérica, nos EUA
e noutras geografias europeias, ao mesmo tempo que estão a ser criadas novas linhas de serviço,
com aposta na inovação e no envolvimento digital a nível interno e com os seus clientes,
promoção da formação em cuidados veterinários e desenvolvimento científico no seio da equipa
clínica. Para mais informações, por favor visite www.unavets.com.

A UNAVETS foi financiada em dezembro de 2019 com fundos administrados pela Oaktree Capital
Management L.P. ("Oaktree"). A Oaktree é líder entre os gestores de investimentos globais
especializados em investimentos alternativos, com US $ 158 mil milhões em ativos sob gestão,
a 30 de setembro de 2021. Oaktree's European Principal possui € 5,6 mil milhões em ativos sob
gestão, a 30 de setembro de 2021.
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.

ONEVET INTEGRATES HOSPITAL VETERINÁRIO NOBREVET (UNAVETS GROUP)
Nobrevet Veterinary Hospital (Nobrevet), a practice led by Joana Nobre for over 13 years,
located in Caldas da Rainha (¬ an hour north of Lisbon, Portugal), has joined the OnevetGroup,
reinforcing the Group's presence in the central region of Portugal.
Nobrevet has been on a path of growth and development focused on clinical expertise, with a
team of 16 professionals determined to provide a careful service, with quality to its clients,
everything "for their health".
Joana Nobre, founder and Clinical Director of Nobrevet, comments, "Being part of Onevet, is the
certainty that we will continue to grow, that we will rise to the challenges and that we will
broaden our horizons, working with specialized colleagues, graduates and with the possibility of
the clinical staff to have access to high-level training. To integrate the Onevet team is to know
that we are accompanied on a path that is not always ‘clear’ and whose goal is to offer the best
to our patients and the pet owners, so that they have access to a veterinary service of excellence”.
Guilherme Assis, ONEVET's Executive Director, says, "The integration of Nobrevet is another
milestone for the Onevet/Unavets Group, in the provision of a quality and extended service, with
reinforcement of our presence in the central region of the country, relying on a dedicated and
professional team. We are very pleased about the services that we will now make available to
our clients through Nobrevet."
ABOUT UNAVETS GROUP
UNAVETS Group has a leadership position in the veterinary healthcare market in Iberia (via
UNAVETS in Spain and OneVet in Portugal), developing in ~2.5 years a group which offers shared
services and commercial/development support to its more than 69 practices and over 600 team
members. The group includes referral/specialist centres, 24-hour hospitals, first opinion clinics,
and local veterinary offices, thus ensuring a convenient and complete service. Recently,
UNAVETS has also expanded its animal healthcare portfolio to the US (via investments in EasyVet
and Petabyte).

Plans are in place to continue its growth strategy in Iberia, the US and other European
geographies, while developing new lines of service, innovating with digital engagement
internally and with its customers, and promoting veterinary healthcare training and scientific
development within the clinical team. For more information, please visit www.unavets.com.
UNAVETS was funded in December 2019 with funds managed by Oaktree Capital Management
L.P. ("Oaktree"). Oaktree is a leader among global investment managers specializing in
alternative investments, with €158 billion under management in assets as of September 30,
2021. Oaktree's European Principal strategy manages € 5.6 billion in assets under management,
as of September 30, 2021.

ONEVET was founded in 2012 by Inter-Risco, SCR, S.A., one of the leading private equity players
in the Portuguese market. Over the last 20 years, Inter-Risco has developed a strong brand and
an enviable network throughout the fragmented small and medium enterprise (SME) segment
in Portugal, investing more than €200 million in more than 100 Iberian companies.

