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AdderaCare AB ansöker om avnotering och 
kallar till extra bolagsstämma samt meddelar 
tillträdande av ny verkställande direktör

MedCap AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande avseende AdderaCare AB (”AdderaCare” 
eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat den 23 december 2022. MedCap AB (publ) kontrollerar 
mer än 90 procent av aktierna i AdderaCare och påkallar tvångsinlösen avseende resterande 
aktier i Bolaget. Mot denna bakgrund har AdderaCare beslutat att ansöka om avnotering av 
Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market och kalla till en extra bolagsstämma, 
vilken kommer att hållas den 23 januari 2023. Styrelsen har vidare beslutat att Tove 
Christiansson tillträder som ny verkställande direktör per den 4 januari 2023 istället för som 
tidigare planerat den 1 mars.

Den 17 november 2022 lämnade MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding 
AB (tillsammans ”MedCap”), ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare 
att överlåta samtliga aktier i AdderaCare till MedCap för ett kontant vederlag om 3,60 kronor per 
aktie i AdderaCare (”Erbjudandet”). Den 23 december 2022 förklarade MedCap Erbjudandet 
ovillkorat och fullföljde Erbjudandet. Efter Erbjudandet kontrollerar MedCap cirka 94,57 procent av 
aktierna och rösterna i Adderacare. MedCap har förlängt acceptfristen ytterligare till den 9 januari 
2023 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet. MedCap har även 
meddelat att de påkallar tvångsinlösen avseende resterande aktier i AdderaCare.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran från MedCap, har styrelsen för AdderaCare 
beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista 
dag för handel i AdderaCares aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas 
så snart AdderaCare erhållit besked därom från Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen har vidare beslutat att Tove Christiansson, som tidigare utsetts till ny verkställande 
direktör från och med den 1 mars 2023, istället tillträder tjänsten per den 4 januari 2023 och hon 
ersätter därmed Hugo Petit. Tove Christiansson är sedan tidigare verkställande direktör i Abilia 
Sverige Holding AB.

Styrelsen för AdderaCare har även, efter begäran från MedCap, beslutat att kalla till en extra 
bolagsstämma att hållas måndagen den 23 januari 2023, bland annat för val av ny styrelse. 
Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat 
pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör AdderaCare
Telefon: 0707 78 71 96
E-post: hugo.petit@adderacare.com
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Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera 
innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren 
ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt 
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt 

, +46 (0) 84638300.certifiedadviser@penser.se
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