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Global Health Partner förvärvar verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi 
 
Global Health Partner (GHP) har genom en rörelseöverlåtelse förvärvat en medicinsk gastroenterologi- 
och endoskopimottagning på Odenplans Läkarhus. ”Förvärvet av den här kliniken kompletterar väl 
den verksamhet inom gastroenterologi och endoskopi som vi genom Stockholm Gastro Center 
bedriver på Sophiahemmet” säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner. 
 
Kliniken bildades 1996 och är centralt belägen i Läkarhuset på Odenplan. Den är således väl placerad i 
Stockholm i moderna lokaler och med närhet till allmänna kommunikationsmedel. Verksamheten har fem 
anställda och omsätter cirka 9 MSEK. Intäkterna kommer huvudsakligen från Stockholms Läns Landsting. 
GHPs klinik Stockholm Gastro Center förvärvar 100 procent av rörelsen och bolagets tidigare ägare kommer 
arbeta kvar på kliniken. 
 
”Det finns idag en ökande efterfrågan på gastroenterologisk specialistvård och endoskopi och med 
förvärvet förstärks Stockholm Gastro Centers redan goda position på marknaden i Stockholm” säger  
Bengt Lavö, VD för Stockholm Gastro Center. 
 
Den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras in i GHP från den 1 oktober 2012. Effekten på 
koncernens resultat beräknas bli positivt för såväl resterande del av 2012 som kommande år. 
 
GHP bedriver sedan tidigare tre kliniker inom gastroenterologi och endoskopi; Stockholm Gastro Center, 
Gastro Center Skåne och Gastro Center Göteborg. 
 
Utöver gastroenterologi driver GHP specialistkliniker inom följande utvalda behandlingsområden: ortopedi, 
ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar samt arytmi. 
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För frågor hänvisas till:  
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19 
 
 
 
Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda 
behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. 
Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, 
vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. 
Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”. 
 


