Pressmeddelande

Stockholm den 4 januari, 2018

MEDICOVER TIDIGARELÄGGER INVESTERINGAR I INDIEN
Medicover har tidigarelagt planerade investeringar i sjukhuskedjan MaxCure i Indien. Den
initiala ägarandelen om 22% har utökats till 26,8% genom ett kapitaltillskott på 2,6 miljoner
euro. Ägarandelen förväntas inom kort att öka till 37,2%, genom ett förvärv av aktier
motsvarande 3,4 miljoner euro och en justering av aktiekapitalstrukturen. Denna investering
innebär att den totala kostnaden för nuvarande ägarandel i Maxcure uppgår till 16,6 miljoner
euro.
MaxCure kommer att använda tillskottet av kapital till att expandera befintliga sjukhus,
förvärva en minoritet i ett befintligt dotterbolag samt förvärva ytterligare ett sjukhus vilket ökar
antalet enheter till tio från tidigare nio. Medicover bestämde sig för att tidigarelägga delar av
investeringen som var planderad till senare i år, för att stödja företagets tillväxt. Återstoden
av de planerade investeringar på 6,6 miljoner euro under 2018 beräknas investeras senare
under året.
Verksamheten utvecklas väl och omsättningen för MaxCure-koncernen uppgick till cirka 55
miljoner euro för kalenderåret 2017. Investeringen är en del av tidigare kommunicerade
planer och kommer inte att förändra den totala nettoinvesteringen i MaxCure för att nå 51%
ägande.
"MaxCure är en snabbt växande och lönsam sjukhuskedja och denna tillväxtmöjlighet
kommer att ytterligare stärka dess position i Sydöstra Indien. Vi är mycket nöjda med
MaxCures möjligheter i Indien och ser fram emot att tillsammans ytterligare stärka deras
marknadsposition, säger Fredrik Rågmark, VD Medicover
”Vi är mycket glada över att Medicover ökar sitt ägande i Maxcure. Tack vare partnerskapet
med Medicover har Maxcure levererat en stabil tillväxt år 2017. De medel som tillförs
kommer att stödja den nya tillväxtplanen för Maxcure-koncernen, och vi ser framemot att
kunna växa vår verksamhet i snabb takt”, säger Dr. Krishna Anil VD MaxCure Group.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Paula Treutiger, Director Corporate Communication & Investor Relations
073-366 65 99
paula.treutiger@medicover.com
Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 08:00 CET.
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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