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Pressmeddelande Stockholm den 31 maj 2017 

 

 

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MEDICOVER 

Antalet aktier och röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom den 

nyemission av B-aktier som genomförts i samband med noteringen av Medicovers B-aktier 

på Nasdaq Stockholm den 23 maj 2017. 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133 335 195 aktier i Medicover, varav 

81 921 146 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 81 921 146 röster, och 51 414 049 är 

B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 141 404,9 röster. Det totala antalet röster i 

Medicover är 87 062 550,9.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations 

Telefon: 073-366 6599 

Paula.treutiger@medicover.com 

 

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med 

finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 31 maj 2017, kl. 09.00. 

 

Om Medicover 

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag med verksamhet i Polen, 

Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader, främst i Central- och Östeuropa. 

Medicover utökar dessutom sin geografiska närvaro genom att expandera till den 

snabbväxande vårdmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård- och 

diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier, samt 

avancerad, internt utvecklad mjukvara och informationssystem. Medicover erbjuder sina 

tjänster genom två divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services. 

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till specialiserad öppen- och 

slutenvård och svarade under räkenskapsåret 2016 för 49 procent av koncernens 

nettoomsättning, främst genom en integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består 

av privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade personalförmåner. Divisionen 

Healthcare Services driver mer än 100 vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar 

som genererade mer än 4,9 miljoner patientbesök 2016. 



 

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så 
uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök 
www.medicover.com 
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Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som 

omfattar rutin- och avancerade tester inom alla större kliniska patologispecialiteter. Under 

räkenskapsåret 2016 genererade divisionen 51 procent av Medicovers totala 

nettoomsättning samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91 kliniska 

laboratorier och 454 blodprovscentraler. 

Sedan koncernens grundande 1995 har Medicovers omsättning ökat varje år och sedan 

2006 har den ökat nästan sjufaldigt, med en organisk tillväxt som stått för över 70 procent av 

tillväxten. 2016 uppgick Medicovers omsättning till 497 miljoner euro och justerad EBITDA till 

46 miljoner euro.  

 


