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INFORMATION OM BESLUT OM FORTSATT 
BOLAGSSTÄMMA I FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) (" " eller " ") hölls den 8 februari 2022 FRISQ Bolaget
kl 15:00 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ajournering av fråga om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen till 22 februari 2022
Bolagsstämman har beslutat att ajourneras och att beslut om försäljning av samtliga aktier i bolagets 
operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma, att hållas kl 15.00 den 22 februari 2022 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på 
Vasagatan 7 i Stockholm.
 
Rätt att delta har den aktieägare som var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på 
avstämningsdagen som var måndagen den 31 januari 2022, samt dels senast onsdagen den 16 februari 
2022 anmäler sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Frisq Holding AB (publ), 
Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till 
bolagsstamma@frisq.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, 
aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, 
ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och 
andra behörighetshandlingar.
 
För deltagande vid den fortsatta bolagsstämman gäller även de anmälningar som har gjorts till dagens 
extra bolagsstämma.
 
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och det 
fullständiga förslaget som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.frisqholding.se.

För ytterligare information:

George Thaw, VD, FRISQ
investor@frisq.se

Pressmeddelande 
Stockholm 9 februari 2022
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Kort om FRISQ:

FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av 
förmågan att navigera i komplexa system och den konstanta utvecklingen av behandlingsmetoder. 
Mjukvaran FRISQ Care möjliggör framtagandet av individanpassade, interaktiva vårdplaner som främjar 
samarbete och säker informationsdelning mellan vårdteam och patient, samtidigt som mjukvaran kan 
generera värdefulla insikter i alla steg av vårdplanen. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Västra 
Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA 
Sweden AB är FRISQ:s Certifed Adviser. Tel +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se
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