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Status – European LifeCare Goup A/S
3. kvartal, 2016
Selskabet er kommet godt igennem årets 3 første kvartaler.
Omsætningen er steget 62% fra 29,3 mio. DKK til 47,5 mio. DKK. Resultatet er i samme
periode forbedret fra ‐12,7 mio. DKK til ‐4,2 mio. DKK. En forbedring på 8,5 mio. DKK til og
med 3. kvartal.
Selskabet forventer en samlet omsætning på 97 mio. DKK for året og et resultat (EBITDA) på
ca. 10 mio. DKK.
Den, set i forhold til årets første 3 kvartaler, store omsætning i 4. kvartal skyldes dels at årets
influenzavaccinationer gives i oktober og november måned. Alene influenzavaccination
forventes at bidrage med ca. 28 mio. DKK i omsætning i oktober og november.
Samtidigt er vi nu i gang med begge engelske offentlige kontrakter. Den nyeste kontrakt (i
London) blev påbegyndt i august måned. Disse kontrakter, samt opkøb af klinikken i
Winchester, har medført at omsætningen i England er vokset 9,8 mio. DKK til 20,2 mio. DKK
for årets første 3 kvartaler. Væksten vil fortsætte i 2017 da London‐kontrakten vil bidrage
hele året, og ikke kun som i år, fra august måned. Endvidere forventer vi at opkøbe adskillige
klinikker i England det kommende år, som naturligvis også vil bidrage til væksten.
Selskabets har solgt egne aktier i løbet af 3. kvartal og vil også i 4. kvartal søge at afsætte
aktier. Der er ikke tale om at selskabet udsteder nye aktier, de aktier som sælges er aktier
selskabet løbende har opkøbt siden selskabet blev afnoteret i 2011. I alt forventes det at
aktiesalget vil indbringe et provenu på mellem 10 og 12 mio. DKK.
Selskabet er også i dialog med flere potentielle lånegivere, heriblandt Vækstfonden. Det er
ledelsens vurdering at selskabet har gode finansieringsmuligheder til opkøb af
vaccinationsklinikker i England i 2017.
Selskabets vil fremadrettet udsende en kort status, som ovenstående, efter hvert kvartal.
Næste meddelelse forventes udsendt ultimo januar 2017.
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