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ObsteCare: Extra bolagsstämma beslutar om att genomföra ytterligare en teckningsoption för den pågående 

företrädesemissionen  

Den extra bolagsstämman i ObsteCare AB (publ) den 22 april 2020 har fattat beslut om att genomföra 

styrelsens förslag om en kompletterande vederlagsfri teckningsoption i tillägg till den pågående 

företrädesemission av Units som årsstämman tidigare har beslutat om. Den kompletterande 

teckningsoptionen kommer ha två fönster för utnyttjande och kommer vederlagsfritt utges till de som 

tecknar sig och blir tilldelade Units i företrädesemissionen. 
 

Villkoren för den kompletterande teckningsoptionen (TO2) är att det krävs två TO2 för att teckna en ny 

aktie. Löptiden är till och med den 30 november 2021. Första fönstret för nyttjande är mellan den 2 

november 2020 och den 30 november 2020, till kurs 2,25 SEK per aktie. Nästa fönster för nyttjande är 

mellan den 1 november till och med den 30 november 2021, till kurs 2,50 SEK per aktie. 

 

 

 

 
För ytterligare information, kontakta: 

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB 

Telefon: 076-199 30 13 

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com 

 
Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 23 april 2020, kl 09:00. 

  

  

 
Om ObsteCare 

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna 

innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt 

diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får 

förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. 

Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje 

förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som 

föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom 

EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget 

är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST). För ytterligare information om bolaget,  
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