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Curando Nordic AB förvärvar FHVCare i Sverige AB 

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tecknat avtal om att förvärva 100% av FHVCare i 

Sverige AB, ”FHVCare”. Förvärvspriset uppgår till 2,4 MKR, varav 200 TKR betalas 

kontant och 2,2 MKR med cirka 6,1 miljoner nyemitterade aktier i Curando. 

FHVCare erbjuder en webbaserad beställnings- och kommunikationsportal där företag och 

offentliga organisationer kan beställa tjänster inom företagshälsovård och få översyn av 

dessa.  

Företaget har idag 69 000 användare kopplade till sin SaaS-lösning och årligt återkommande 

intäkter (ARR) som uppgår till 339 TKR.  

Curando ämnar integrera FHVCare:s beställningsportal med Curando 2.0, en digital plattform 

för hälsa på företag. 

Johan Tinnerholm, VD Curando Nordic AB:  

”FHVCare har framgångsrikt byggt en unik SaaS-lösning och fin användarbas för beställande 

och hantering av hälsotjänster mellan företagshälsor och deras kunder. En tjänst som 

kompletterar och stärker Curandos digitala plattform och koncept för hälsa på företag.”  

Carl Tevell, VD FHVCare i Sverige AB: 

”FHVCare för företagshälsovård har utvecklats tillsammans med svenska kommuner, företag 

och företagshälsovårdscentraler under sju år. Det känns väldigt bra att efter dessa års 

inkubation lyfta FHVCare till nästa nivå tillsammans med Curando. FHVCare fyller ett digitalt 

behov och tjänsterna håller hög kvalitet och säkerhet för företag och medarbetare. Timingen 

är så rätt.” 

Tillträde genomförs senast den 15 april 2021.  

Av den totala köpeskillingen om 2,4 MKR ska 200 TKR erläggas kontant och resterande 2,2 

MKR ska erläggas genom en nyemission av 6 111 111 nya aktier i Curando. Curandos 

styrelse avser att besluta om nyemissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 

den 29 maj 2021. Vid bestämmandet av antalet aktier som emitteras har en avräkningskurs 

om 0,36 kronor per aktie (motsvarande stängningskursen för Curandos aktier på Nasdaq 

First North Growth Market den 26 mars 2021. Genom nyemissionen ökar Curandos 

aktiekapital med 61 111,11 kronor från 981 040,80 kronor till 1 042 151,91 kronor samt ökar 

antalet aktier och röster med 6 111 111 från 98 104 080 till 104 215 191, motsvarande en 

utspädning om cirka 5,9 procent.  

Säljarna har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra de nyemitterade 

aktierna som erhålls som vederlag under en viss period efter tillträdesdagen. För 25 procent 

av vederlagsaktierna gäller åtagandet i 3 månader från tillträdesdagen och för resterande 75 

procent av vederlagsaktierna gäller åtagandet i 12 månader från tillträdesdagen. 

Ytterligare information:  

Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se. 
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Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando 

erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags 

processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe.  

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik 

Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-

post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se. 

Denna information är sådan information som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 17:30 CET. 

 

http://www.curandonordic.se/

