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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission meddelar styrelsen i
Rethinking Care Sweden AB (publ), 559049-5254, att följande händelser av väsentlig betydelse för
bolagets ställning har inträffat efter bolagets bildande:
•
•

•

•

•
•

•

Rethinking Care Sweden AB bildades i februari 2016 som ett tilltänkt koncernbolag i en
planerad joint venture mellan bolaget AM e-Consulting AB och bolaget Agilit AB
Verksamheten i Agilit Svenska AB, som övertagit delar av inkråm och personal från Agilit
AB, startade sin verksamhet den 1 april 2016. Bolagets affärsplan anpassas till den planerade
koncernen med fokus på företagshälsa, leveranser av vård till försäkringsbolag samt flera rent
digitala tjänster direkt mot konsument och företag. Ett antal kunder övertas från Agilit AB och
bidrar med ett mindre kassaflöde från dag ett.
Verksamheten i Läkartid nu Nordic AB, som övertagit delar av inkråm från AM e-Consulting
AB, startade sin verksamhet den 1 maj 2016. Bolagets affärsplan fokuserar på helt digitala
tjänster, videokonsultationer och nischer med privat betalningsvilja. Uppbyggnaden av ett
sköterske-bemannat callcenter påbörjas med planerad start primo oktober, samtidigt som
verksamhet med videokonsultationer förväntas starta. AM e-Consultings tjänster kommer att
erbjudas som en liten tilläggstjänst inom vissa kundsegment. Faktureringen från AM eConsultings kunder övertas från 1 maj.
Moderbolaget Friskare på jobbet i Norden AB, ett lagerbolag, förvärvades i slutet maj 2016 av
Rethinking Care Sweden AB. Den 8 aug startar detta bolag med sin verksamhet med att
etablera en företagshälsa som i stor utsträckning kommer att använda sig av digital teknik. Ett
professionelt team på tre personer finns på plats redan från första månaden.
Rethinking Care Sweden AB genomför i perioden maj – juni en private placement om 2
MSEK i samband med sammanslagningen av bolagen
Den 30 juni uppstår ett koncernförhållande med Rethinking Care Sweden AB som
moderbolag och Agilit Svenska AB, Friskare på jobbet Norden AB, Läkartid nu Nordic AB
och Säkravård Norden AB
Rethinking Care Sweden AB genomför under juni ytterligare en private placement om ca 6
MSEK och i samband med detta erhålles teckningsförbindelser på sammanlagt 12 MSEK i
den planerade spridningsemissionen.
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Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Till bolagsstämman i Rethinking Care Sweden AB (publ), org nr. 559049-5254
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2016-09-28.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsens som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det
finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna
kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna
samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad
säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
och får inte användas för något annat ändamål.
Stockholm den 28 september 2016
KPMG AB
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