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FRISQ FÖRLÄNGER DEN EXKLUSIVA 
TIDSFRISTEN FÖR CAMBIO ATT AVGE ETT 
SLUTGILTIGT BUD AVSEENDE FRISQ 
HOLDINGS OPERATIVA VERKSAMHET

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) beslutat att inleda en formell, 
exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare Systems AB (”
Cambio”). Samtalen som förts mellan parterna har varit positiva och båda parter avser att affären ska 
genomföras snarast möjligt. Vissa tekniska detaljer håller i nuläget på att utredas och Cambio har 
därför bett FRISQ om att förlänga den exklusiva tidsfristen med upp till en månad ytterligare, det vill 
säga oktober månad ut. Styrelsen i FRISQ har beslutat att tillmötesgå denna begäran.

Cambio kommer erbjuda FRISQ ett lån om ytterligare 3 miljoner SEK för att säkerställa finansieringen 
av FRISQs verksamhet under denna utökade period.
 
Styrelsen i FRISQ Holding kommer att publicera mer information när den är tillgänglig.

För ytterligare information:

Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding AB
E-mail: investor@frisq.se

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, Aleris 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

Bifogade filer

FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ 
Holdings operativa verksamhet
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