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Protokoll fört vid årsstämma i 
Obstecare AB (publ), org.nr 556670-
3038, den 31 oktober 2022 i Stockholm 

Stämman öppnades  

Stämman öppnades av Christina Hugosson som hälsade de närvarande aktieägarna 
välkomna. 

1. Val av ordförande vid stämman 

Advokaten Jennifer Jankevics valdes till ordförande vid stämman. Noterades att 
bolagets vd, Helena Liljedahl, skulle föra dagens protokoll. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade 
förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla så som 
röstlängd vid stämman. 

3. Framläggande och godkännande av dagordning 

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen med den ändring att beslutspunkten, 
nr. 9, om att ObsteCare AB ska träda i frivillig likvidation, utgår. 

4. Val av justeringsmän 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs bolagets styrelseordförande, 
Christina Hugosson samt stämmoordförande Jennifer Jankevics. 

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämma har skett genom pressmeddelande och 
genom publicering av den fullständiga kallelsen på bolagets hemsida den 14 oktober 
2022. Kallelsen har kallelsen publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 17 oktober 
2022. Vidare har annons om att kallelse har skett publicerats i Dagens industri den 17 
oktober 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse har skett i laga ordning och 
beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.  

6. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare 

Närvarande aktieägare diskuterade styrelsens förslag om att sälja inkråmet i ObsteCare 
till Neoventa AB. Nya förslag lämnades av aktieägare på stämman och omröstning 
genomfördes. Följande förslag fanns att ta ställning till: 

Förslagsalternativ: att styrelsen får bemyndigande att 
1. sälja inkråmet till Neoventa AB i enlighet med förslag i kallelse 
2. sälja inkråmet till ospecificerad köpare som styrelsen finner lämplig  
3. att frågan bordläggs. 

Alternativ 2 röstades enhälligt fram. 
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7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm 

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att, vid behov, upprätta ett nytt 
aktiebolag, med enda syfte att administrera och dela ut framtida köpeskillingar från 
inkråmsaffär till befintliga aktieägare i ObsteCare AB. Beslutet fattades enhälligt. 

8. Val av styrelseordförande för nytt bolag 

Stämman beslutade att bordlägga beslut om styrelseordförande för eventuellt nytt 
bolag. Beslutet fattades enhälligt. 

9. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation 

Styrelsens ordförande redogjorde inledningsvis varför styrelsen har funnit en annan 
möjlig lösning för bolaget och att bolaget därför bör kunna undvika frivillig likvidation. 
Stämman beslutade därför att stryka denna beslutspunkt ur dagordningen. .  

10. Övrigt 

Enligt önskemål från aktieägare biläggs till protokollet insända frågor angående 
inkråmsaffär och möjligt omvänt förvärv som Bilaga 2. 

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor 
förekom förklarade ordföranden att stämman var avslutad. 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

_________________________ 
Helena Liljedahl 

 

_________________________ 
Jennifer Jankevics 

 

Justeras:  

 

_________________________ 
Christina Hugosson 

 

 

Jennifer Jankevics (Nov 3, 2022 10:44 GMT+1)
Jennifer Jankevics
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