Godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolaget Gefäßklinik Dr.
Berg GmbH (Punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av Capio Deutsche Klinik GmbH:s
(”CDK”) aktier i Gefäßklinik Dr. Berg GmbH (“Blaustein”) till Prof. Dr. Ralf U. Peter, som är
tillförordnad verkställande direktör i Blaustein.
CDK, som är ett helägt dotterbolag till Capio AB (publ) (“Capio”), äger 90 procent av aktierna
i Blaustein.
CDK har ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att sälja sina aktier i Blaustein till Prof. Dr. Ralf U.
Peter. Aktieöverlåtelseavtalet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leobestämmelserna) och är således villkorat av ett godkännande från Capios bolagsstämma.
CDK förvärvade Blaustein 2012 med en ambition att expandera med öppenvård för att etablera
en modern och framtidsorienterad venklinik. Det planerade tilläggsförvärvet av en
öppenvårdsverksamhet misslyckades till följd av vissa lagändringar och det finns inga
ytterligare öppenvårdsalternativ tillgängliga inom Blausteins upptagningsområde. Blaustein har
gradvis förlorat volymer inom slutenvården sedan 2014 och försäljningen 2018 uppgick till
844 000 euro, vilket är cirka 63 procent lägre än försäljningsnivån 2013. Till följd av de
minskade volymerna har Blaustein uppvisat betydande förluster de två senaste räkenskapsåren.
Vidare har de två senaste årens låga volymer minskat produktionstaket i betydande omfattning,
vilket begränsar möjligheterna för organisk återhämtning eftersom produktion över
produktionstaket endast ersätts till 35 procent.
Härutöver förväntas skiftet från sluten- till öppenvård sätta ytterligare press på Blausteins
finansiella utveckling de kommande åren. Med beaktande av denna utmanande situation och
efter övervägande av alternativa lösningar är styrelsen i Capio av den bestämda uppfattningen
att en avyttring av Blaustein är det bästa alternativet för att bevara aktieägarvärde.
Blaustein föreslås avyttras till Prof. Dr. Ralf U. Peter för en köpeskilling om en (1) euro (på
kontant- och skuldfri basis). Som en del av avyttringen kommer Prof. Dr. Ralf U. Peter även att
förvärva aktieägarlån utställda av CDK till Blaustein uppgående till 2 496 061,85 euro för en
köpeskilling om en (1) euro.
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Med hänsyn till att Prof. Dr. Ralf U. Peter är tillförordnad verkställande direktör för Blaustein
och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen behöver
avyttringen, såsom den föreslås av styrelsen, godkännas av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman för att vara giltig.

