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Kommuniké från extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB
(publ)
Igår, den 17 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att genom riktad nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 260 000,00 kronor och
högst 440 000,00 kronor genom nyemission av lägst 2 600 000 aktier och högst 4 400 000 aktier envar med ett
kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 5,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till
lägst 15 080 000,00 kronor och högst 25 520 000,00 kronor.
För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt:
1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och
institutionella investerare.
2.

För varje tecknad aktie skall erläggas 5,80 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av
avräkningsnotan.

3.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

4.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 november 2016 till och med den 17 november
2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt
kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 870 aktier,
c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med
strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

6.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

7.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som
krävs för registrering av emissionsbeslutet.
Lund i oktober 2016
Rethinking Care Sweden AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
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Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälsooch sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade
IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a
Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje
affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva
hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en
lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

