Stockholm den 16 februari 2018

PRESSMEDDELANDE
Hedera Group AB (publ) förvärvar läkarbemanningsbolaget Medical Baehrendtz & Haeger och kallar till
extra bolagsstämma den 16 mars 2018
Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har förvärvat
Baehrendtz & Haeger för 23 MSEK. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK med ett
rörelseresultat på cirka 8 MSEK. Baehrendtz & Haeger är ett nischat bemanningsbolag inom gynekologi och obstetrik och har under många år framgångsrikt bemannat ett stort antal kliniker i Sverige.
Hedera Group kommer efter förvärvet att proforma omsätta cirka 200 MSEK
med ett rörelseresultat på 12 MSEK.
Syfte
Hedera har som mål att ha en hög tillväxt i kombination med förvärv. Genom
förvärvet av Baehrendtz & Haeger förstärks läkarbemanning med ett nytt område och tillför samtidigt bra omsättning och hög lönsamhet.
”Inom Hedera har vi lång erfarenhet av läkarbemanning och gynekologi ger
oss en intressant möjlighet att utveckla ett nytt område inom läkarbemanning.
Det finns stora och tydliga synergier med övrig verksamhet, som gör att vi
kan fortsätta öka omsättningen och förbättra lönsamheten, säger Bertil Haglund VD för Hedera Group.
”Det här är bara början på vår resa och vi kommer även fortsättningsvis att
aktivt leta efter fler bolag att förvärva med fokus på vård och omsorg, avslutar
Bertil Haglund.
Efter snart 20 år i bemanningsbranschen ser vi fram emot att bli en del av en
större familj för att kunna utveckla verksamheten ytterligare, vi är mycket
glada att få bli en del av Hedera Group", säger Håkan Baehrendtz.
"Vi har mycket positiva förväntningar på arbetet inom Hedera Group och ser
med stöd av ökade resurser och vår erfarenhet av branschen stora möjligheter att växa inom övriga specialistvårdsområden" säger Magnus Haeger

Finansiering
Finansiering av förvärvet sker genom en garanterad företrädesemission och
en riktad emission. Styrelsen i Hedera Group kallar därför till en extra bolagsstämma den 16 mars 2018. Förslaget är att besluta om en företrädesemission på 15,9 MSEK och en riktad emission på 7 MSEK, båda till kursen
12,60 kronor per aktie.
Hela emissionen är garanterad till 100%. Till emissionen kommer även en
teckningsoption att erbjudas. Fem tecknade aktier ger rätt till tre vederlagsfria
teckningsoptioner till en teckningskurs på 16,00 kronor under perioden september-december 2018. Se mer information i separat kallelse.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.
För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Medical Baerhendtz & Haeger, Läkarresurs, Pridoc och Svensk Läkartjänst LILAB erbjuds läkarbemanning inom
olika specialiteter.
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