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Swedencare AB (publ) Kommuniké från extra 
bolagsstämma 2022
Vid Swedencares extra bolagsstämma, som hölls i Malmö den 18 januari 2022, fattades följande 
beslut.

Beslut om införande av ett incitamentsprogram för anställda, innefattande riktad emission av 
teckningsoptioner
Förslaget biträddes av 81,55 % av de på stämman företrädda rösterna och aktierna medan 18,45 % 
röstade nej till förslaget. Då förslaget kräver minst nio tiondelar beslutade den extra bolagsstämman 
att inte anta det föreslagna incitamentsprogrammet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor 
genom nyemission av högst 40 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller 
eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig 
emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner 
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska 
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med 
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska 
kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar 
av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com
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Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis 
egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala 
marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. 
Bland varumärkerna kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, Pet MD®, 
Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs 
från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i åtta länder samt bolagets 
produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år 
med hög lönsamhet.
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