
 

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
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ÖKAT ÄGANDE I MEDICOVER HOSPITALS 

Medicover AB (publ) har ökat sitt ägande i Medicover Hospitals (MaxCure) i Indien från 
49,2% till 53,1% till följd av nyteckning av aktier samt köp av befintliga aktier. Medicover 
innehar också ytterligare konvertibla lån som vid konvertering skulle öka ägandet till 
cirka 57%. Denna investering innebär att det redovisade värdet för nuvarande ägandel i 
Medicover Hospitals uppgår till 57 miljoner euro. Medicover är nu majoritetsägare i 
Medicover Hospitals och verksamheten kommer att konsolideras från och med 1 december 
2019.  

Medicover Hospitals består av 11 specialiserade sjukhus och två onkologi center under 
uppbyggnad, vilka kommer att tas i drift under 2020, belägna i de tre staterna Andra 
Pradresh, Maharastra och Telangana. Omsättningen i Medicover Hospitals uppgick till 
49,9 miljoner euro för årets första nio månader. 

”Jag är glad över att konsolideringen med Medicover nu har skett och ser fortsatt fram emot 
att utveckla verksamheten vidare. Vi strävar efter att bli en betydande vårdleverantör i 
Indien”, säger Dr Anil Krishna, Managing Director Medicover Hospitals.  

”Detta är en viktig milstolpe i vår utveckling i Indien där vi nu har 11 sjukhus och 16 
fertilitetskliniker. Vi är glada över att välkomna ett så kompetent team i koncernen och ser 
fram emot att driva ytterligare tillväxt de kommande åren”, säger John Stubbington, COO 
Healthcare Services Medicover. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations 

070-3033272 
hanna.bjellquist@medicover.com 

 
Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 08.00 CET. 
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