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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 bekräftar samtal om möjliga strukturella förändringar 
 
 
Med anledning av marknadsrykten bekräftar Capio att diskussioner pågår som rör en möjlig 
avyttring av Capios icke-Nordiska verksamheter.  
 
Capio utvärderar kontinuerligt olika alternativ för att driva tillväxt och skapa aktieägarvärde. Inom 
ramen för utvärderingen av flera olika alternativ har Capio kontaktats av potentiella köpare och 
diskussioner har inletts rörande de icke-Nordiska verksamheterna.  
 
Med Capios starka bas inom Modern Medicin och den strategiska inriktningen mot specialisering och 
digitalisering ser Capios styrelse att det är logiskt att utvärdera dessa kontakter för att analysera 
huruvida de är värdeskapande för Capios aktieägare och reflekterar det fulla värdet av Capios icke-
Nordiska verksamheter.  
 
Capios styrelse bedömer att en ompositionering av Capio mot den nordiska marknaden har potential 
att förstärka förmågan att genomföra Capios strategiska fokus på specialisering och digitalisering, 
vilket driver aktieägarvärde.  
 
Capio kommer att återkomma med mer information när sådan finns tillgänglig. Vänligen notera att inga 
beslut har fattats om möjliga strukturella förändringar.  
 
 
Kontakt: 
 

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public Affairs 
Telefon: 0761-11 34 14 
 

 
Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 00:20 svensk 
tid. 
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