
Pressmeddelande
29 april 2022 15:30:00 CEST

  MedicaNatumin AB (publ) Östra Storgatan 20 SE-553 21 Jönköping

Information från extra bolagsstämma i 
MedicaNatumin AB (publ)

MedicaNatumins extra bolagsstämma ägde rum den 29 april 2022. Stämman godkände 
aktieöverlåtelseavtalet mellan MedicaNatumin och Humble Group AB (publ).

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal
Som tidigare offentliggjorts träffade MedicaNatumin och Humble Group den 29 mars 2022 ett 
aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin AB till Humble 
Group (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Aktieöverlåtelseavtalet innebär att MedicaNatumin till Humble 
Group överlåter hela verksamheten i den koncern där MedicaNatumin är moderbolag. Den extra 
bolagsstämman i MedicaNatumin beslutade idag att godkänna Aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter aktieöverlåtelsens genomförande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med 
anledning av aktieöverlåtelsen. Beslutet innebär att MedicaNatumins företagsnamn och 
verksamhetsföremål ändras. Ändringarna i bolagsordningen börjar gälla från den tidpunkt då 
tillträde i aktieöverlåtelsen sker.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen 
som finns tillgänglig på MedicaNatumins webbplats, . Protokollet från www.medicanatumin.se
bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter 
stämman.

Aktieöverlåtelseavtalet är fortsatt villkorat av att erforderliga medgivanden enligt 
kontrollförändringsbestämmelser i avtal med vissa av MedicaNatumins kontraktsparter erhålls och 
att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en namngiven leverantör.

http://www.medicanatumin.se.
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Om MedicaNatumin och Humble Group

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på 
innovativa ingredienser och gedigen forskning. MedicaNatumins ledande varumärken inom 
kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter 
säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även 
distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den 
norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i 
Tønsberg.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av 
konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten 
foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande 
av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. 
Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande 
marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och 
konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hencz, VD
peter.hencz@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-29 15:30 CEST.
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