
 
 
PRESSMEDDELANDE 2018-11-09 
 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi 
och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, 
Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner 
patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i 
tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och 
Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv. 

 
Capio AB (publ) ansöker om avnotering 
 
Till följd av att Ramsay Générale de Santé kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna i Capio 
och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Capio, 
efter anmodan från Ramsay Générale de Santé, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets 
aktier från Nasdaq Stockholm. 
 
Ramsay Générale de Santé S.A. (“Ramsay GdS”) förklarade det offentliga uppköpserbjudandet 
avseende Capio AB (publ) (”Capio” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 26 oktober 2018. Som vidare 
offentliggjorts av Ramsay GdS den 8 november 2018 kontrollerar Ramsay GdS cirka 98,5 procent av 
aktierna i Capio. Därutöver har Ramsay GdS påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i 
Bolaget. 
 
Styrelsen för Capio har, efter önskemål av Ramsay GdS, fattat beslut om att ansöka om avnotering av 
Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm 
kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm. 
 
Styrelsen för Capio har vidare, på begäran av Ramsay GdS och enlighet med ett separat 
pressmeddelande, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 4 december 2018 för bland annat 
val av ny styrelse. 
 
 
För information vänligen kontakta: 
 

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs 
Telefon: 0761 11 34 14 
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