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Kommuniké från extra bolagsstämma i 
Swedencare AB (publ)
Extra bolagsstämma i Swedencare AB (publ) ägde rum onsdagen den 19 oktober 2022. 
Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information 
och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.swedencare.com. Samtliga 
beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram för 
anställda i Swedencare-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 415 000 
teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i 
incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i 
incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 
28 februari 2026 till teckning av en (1) ny aktie i Swedencare till en teckningskurs motsvarande 135 
procent den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Swedencare-aktien på Nasdaq First North 
Growth Market under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022. 
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 150 kronor, vilket motsvarar en 
utspädningseffekt om högst cirka 0,26 procent.

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

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®, NaturVet® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. 
Verksamheten styrs från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i nio 
länder samt bolagets produkter säljs i över 60 länder. Swedencares omsättning har ökat kraftigt 
under ett flertal år med hög lönsamhet.
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