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GHP genomför åtgärder för att kunna gå starkt 
genom krisen och drar tillbaka förslaget om 
utdelning

Den kris som nu har drabbat samhället kan leda till många oförutsedda händelser. För att öka 
beredskapen och flexibiliteten drar GHP tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om 
utdelning på 30 öre per aktie.

Det pågående utbrottet av Corona-viruset har än så länge inte lett till någon större nedgång i 
GHPs verksamhet. Styrelsen vill dock ändå att GHP skall vara redo för många olika scenarier och 
ställer därför in det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 30 öre per aktie. Vidare, för 
att maximera flexibiliteten framåt, avser styrelsen föreslå att årsstämman skall ge styrelsens 
bemyndigande att emittera nya aktier motsvarande upp till 20 % av antalet utestående aktier i 
bolaget.

”I den kris som nu tilltar i samhället gör GHP allt vi kan för att hjälpa till. Vi har löpande dialog med 
de större regionerna om hur vi bäst stöttar dem i denna svåra tid och har möjligheter att vara en 
god avlastning. Allmänt planerar vi för alla olika scenarier som kan uppkomma.

Ekonomiskt har Corona-utbrottet än så länge haft en begränsad påverkan på GHPs intäkter. Tittar 
vi framåt är det dock svårt att veta hur detta utvecklas och dagens besked ger GHP en finansiell 
flexibilitet som kan komma att behövas. Både för att hantera större störningar i verksamheten men 
även för att vara redo för att agera offensivt när krisen är över.

Även om det är svårt att förutsäga vad som sker i närtid så vet vi att detta är en övergående kris. 
Oavsett det ekonomiska läget när viruskrisen är över känner vi en trygghet i att vi är verksamma i 
en bransch som i alla konjunkturer har stark efterfrågan.” – säger Daniel Öhman, VD.
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Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda 
diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk 
personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket 
leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet 
– ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm 
under kortnamnet ”GHP”.

Denna information är sådan information som GHP Specialty Care är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-03-19 12:15 CET.
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