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Göteborg 21 juli 2008

Delårsrapport januari - juni 2008, Global Health Partner plc
Global Health Partner plc lämnar idag sin delårsrapport januari – juni 2008. Hela rapporten återfinns
på bolaget hemsida, www.globalhealthpartner.com
Finansiell information samt viktiga händelser under första halvåret
•

Koncernens omsättning ökade med 58 % till 16,1 miljoner pund under första halvåret, jämfört
med 10,2 miljoner pund för samma period 2007. Justerat för valutakursförändringar uppgick
ökningen till 40 %.

•

Koncernens rörelseresultat före centrala kostnader ökade med 100 % till 2,2 miljoner pund,
jämfört med 1,1 miljoner pund för samma period 2007.

•

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,2 miljoner pund (-1,1 pence per aktie), jämfört
med -0,4 miljoner pund (-1,0 pence per aktie) för samma period 2007.

•

Förvärv av samtliga aktier i Oradent AB (Specialistkliniken för Dentala Implantat), vilket
väsentligen ökar Service Line Dentals omsättning och resultat samt innebär en
marknadsledande ställning inom specialisttandvården i Sverige.

Viktiga händelser efter första halvåret
•

Den 7 juli beslutade styrelsen enhälligt att rekommendera Global Health Partners aktieägare
att avlista bolaget från AIM samt att ansöka om notering vid OMX Nordiska Börs i Stockholm.
Transaktionen föreslås genomföras genom ett så kallat Scheme of Arrangement (part 26 of
the Companies Act 2006) där aktieägare erhåller nya aktier i ett nybildat svenskt aktiebolag i
utbyte mot aktier i Global Health Partner plc. Avlistningen beräknas ske under september
2008 varefter handel i det nybildade svenska bolagets aktier förväntas påbörjas på OMX
Nordiska Börs under hösten 2008.

Kommentar av VD Per Båtelson
Global Health Partner har expanderat kraftigt i Sverige under våra två första verksamhetsår, där vi
också ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Även i vissa skandinaviska verksamhetsområden, främst
Danmark, och i Storbritannien är förutsättningarna goda för etablering. Vi ser också goda möjligheter
på ytterligare marknader tack vare våra specifika kunskaper och erfarenheter inom våra valda Service
Lines Spine, Dental, Obesity och Orthopaedic.
Vi har utvecklats starkt inom Service Line Dental genom vårt förvärv av Specialistkliniken för Dentala
Implantat. Vidare har vi förstärkt våra resurser inom Service Line Obesity där vi ser särskilt stor
tillväxtpotential. Vår verksamhet idag, liksom majoriteten av bolagsledningen, är baserad i Sverige
vilket gör det naturligt att genom en notering på OMX Nordiska Börs söka stöd för vidare expansion på
den svenska kapitalmarknaden.
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