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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022  
• ObsteCare visar statistik från förlossningsvården i Sverige och visar att AFL kan vara en väg 

till förbättring. 

• ObsteCare om har skickat in ansökan om nytt patent. 

• ObsteCare har förnyat CE-märkningen. 

• Bolaget har deltagit i amerikansk forsterövervakningskonferens. 

• Bolaget har informerat om teckningsrätt T03. 

• Bolaget har informerat om att man genomför besparingsåtgärder. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• Flera konstruktiva diskussioner kring bolagets finansiella situation har förts. 

• Godkännande från första instans för longitudinell studie på Sheik Khalifa Medical Center i 
Ajman. Vi väntar fortfarande på myndighetsbeslut. 

• Besparingar i bolaget börjar ge resultat. 

 
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING APRIL-JUNI 2022 
• Nettoomsättningen uppgick till 23 (111) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 353 (-4 840) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -3 361(-4 856) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,09) SEK  
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING JANUARI-JUNI 2022 
• Nettoomsättningen uppgick till 376 (429) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 910 (-7 275) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -6 928 (-7 307) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,13) SEK  
 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. 
 

Resultat i korthet      2022 2021 2022 2021 2021 

KSEK                                     april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Nettoomsättning 23 111 376 429 466 

Aktiverat arbete för egen räkning 546 1 540 1 640 3 032 6 175 

Rörelsens kostnader -3 956 -6 491 -8 968 -10 736 -25 193 

Resultat efter finansiella poster -3 361 -4 856 -6 928 -7 307 -18 608 

 

Likviditet och finansiering  
Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 5 085 (21 575) KSEK.  
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Vd har ordet 

ObsteCare har lämnat in ansökan om 

nytt patent och fortsätter dialoger kring 

finansiella lösningar för bolaget. 

Perioden har inneburit fortsatt arbete för att 

genomföra ObsteCares nya strategi som antogs 

i februari. Samtidigt har styrelse och ledning 

arbetat intensivt för att skapa finansiella 

förutsättningar för att kunna ta nästa steg på 

vår resa, men vi befinner vi oss i ett kritiskt läge 

med ansträngd likviditet och ekonomisk 

ställning. Under perioden har vi haft många 

samtal med presumtiva investerare med fokus 

på att lösa denna fråga. Tack vare de 

besparingsåtgärder som inleddes under det 

första kvartalet i år har vi minskat kostnaderna 

med effekt redan under Q2, vilket stärker 

uthålligheten inför hösten. Vi ger oss inte förrän 

vi har hittat en bra lösning för både aktieägare 

och verksamhetens överlevnad! Så snart vi har 

en lösning på plats så återkommer vi givetvis 

med information till marknaden. 

Fortsatt stark tro på metoden 

Övertygelsen om att vi har en riktigt bra lösning 

som kan vara till stor nytta i förlossningsvården 

genomsyrar allt ObsteCare gör. Under perioden 

har vi lämnat in en ny patentansökan som ett 

led i att stärka vårt patentskydd, samt för att 

förbereda patent för framtida 

användningsområden. Vi har även 

uppgraderat vår CE-märkning för reglering av 

värkstimulerande medel som avsedd nytta, helt 

i linje med den nya strategin.  

De samarbeten som tidigare har påbörjats kring 

vår marknadsintroduktion fortgår, om än i ett 

mer lågintensivt tempo mot bakgrund av den 

ändrade tidplanen. Vi har nyligen lanserat en  

 

 

 

 

ny hemsida samt producerat 

försäljningsmaterial och instruktionsfilmer för 

utbildning. De projekt som avser 

instrumentutveckling har tillfälligt pausats för att 

sänka kostnaderna i väntan på ny finansering. 

Fortsatta studier för marknadsacceptans  

Den longitudinella studie vi har planerat i 

Förenade Arabemiraten på Sheik Khalifa 

Medical Center i Ajman har nu kommit ett steg 

längre och blivit godkänd av etiska kommittén. 

Nu krävs också ett godkännande av 

myndigheterna i landet. 

Resultat 

För det andra kvartalet uppgick intäkterna till 23 

tkr (111) och vi har ännu inte fått de resultat vi 

önskat av våra marknadsinsatser under hösten. 

Däremot har genomförda kostnadsbesparingar 

fått snabb effekt på periodens resultat som 

förbättrades till -3 353 tkr jämfört med -4 840 tkr 

under samma period i fjol. Likvida medel 

uppgick till 5 085 tkr vid periodens utgång, Vilket 

ger oss en viss tid att finna en långsiktig lösning 

under tredje kvartalet. 

 

Helena Liljedahl, VD 
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Om verksamheten 

 

ObsteCare i korthet 

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården: 

Bolaget har utvecklat en metod och ett instrument för att mäta laktat i fostervatten. Metoden och 
analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och marknadsförs under namnet AFL®. AFL® (Amniotic 
Fluid Lactate) står för mjölksyrenivåer i fostervattnet och mäter hur uttröttad livmodern är. 
Livmodern är kort sagt en muskel som fungerar som andra muskler. Om musklerna har för mycket 

mjölksyra så kan de inte prestera. Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i samband 
med ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet upptäckte en tydlig korrelation mellan 
förlossningar som slutar med operativa ingrepp eller förlossningsskador och ett högt laktatvärde i 

fostervatten. 

Med fokus på spetsteknik för monitorering av biomarkörer för den födande kvinnan under själva 
förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under 
förlossningsarbetet. Vår första produkt, AFL® System bygger på en patenterad teknik och är den 

enda lösningen som finns på marknaden för Point of Care användning för mätning av laktat i 
fostervatten. 
 

Vision och verksamhet 

ObsteCares vision är att alla kvinnor i världen kan föda barn utifrån sin egen förutsättning, på ett 
tryggt och säkert sätt. 
 

Det gör vi genom är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på 
kvinnan, till förmån för mamma, barn och förlossningskliniken. 

ObstCare erbjuder unika lösningar och produkter inom förlossningsvården som fokuserar på 
monitorering av den födande kvinnan och som genom individuella biomarkörer ger beslutsstöd för 

en individanpassad, trygg och säker förlossning.  
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Affärsmodell och försäljning 

ObsteCare marknadsför och säljer ett instrument för att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under 
förlossningen. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av 
mätsensorer och en datorbaserad mätstation. Mätinstrumentet säljs till förlossningskliniker medan 

sensorerna är löpande förbrukningsvaror. AFL®-systemet har hittills lanserats på den europeiska 
marknaden och anammats av entusiaster som verkligen brinner för att skapa en bättre, mer 
individbaserad och tryggare förlossningsvård, precis som vi gör. Vi erbjuder även utbildning och 

stöd vid införandet av AFL®-metoden. Med AFL®-metoden får förlossningskliniker ett verktyg och en 
metod som stöd för beslut när värkstimulerande medel (oxytocin) kan underlätta förlossningen eller 
när livmodern är så uttröttad att den i stället behöver återhämtning. 

 

 

                      

 

 
 

Marknadsuppskattning och potential 
Det föds 9 miljoner barn per år i Europa och USA, och 130 miljoner globalt. Med tanke på att 
mellan 50 och 70 procent av alla födslar i dag använder värkstimulerande läkemedel och att 
dessa är relevanta för användning av AFL-metoden så finns en stor marknad. Utmaningen med 

överanvändning av oxytocin är en stor fråga inom förlossningsvården och evidens visar att det kan 
leda till både skador för både mamma och barn. Här är AFL-metoden ett bra beslutsstöd. 
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Finansiell utveckling 

Intäkter och resultat 

Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 603 (1 651) KSEK för kvartalet och för halvåret till 2 058 (3 461) KSEK. 

Intäkterna bestod till största del av aktiverade kostnader vilka har minskat jämfört med föregående 

år. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 (111) KSEK och för halvåret till 376 (429) KSEK.  

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick för kvartalet till 3 956 (6 491) KSEK och för halvåret till 8 968 (10 736) 

KSEK. Minskningen mot föregående år beror framförallt på kostnadsbesparingar.  

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till -3 353 (-4 840) KSEK för kvartalet och för halvåret till -6 910 (-7 275) KSEK.  

Finansiell ställning 
Likvida medel per 30 juni uppgick till 5 085 (21 575) KSEK.  

 

Aktien och ägarförhållanden 
Aktien är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2018 och handel sker under kortnamnet 
OBST. Totalt har ObsteCare AB vid periodens utgång 2 178 aktieägare. En ObsteCare-aktie har en 
röst.  
Antal aktier vid periodens slut       56 377 855 (56 375 399) 

Antal aktier vid perioden slut, efter utspädning  56 377 855 (76 024 678) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK                                -0,06 (-0,09)   

  

Ägarförhållanden – 10 största aktieägarna  
Baserat på tecknade aktier per den 30 juni 2022 i ObsteCare AB är ägandet fördelat enligt följande:  

  Antal aktier % 

Peder Månsson 8 672 456 15,38% 

Avanza Pensionsförsäkring 3 646 238 6,47% 

Oxtorget konsulter i Stockholm AB 2 806 331 4,98% 

Günther & Wikberg Holding AB 1 510 524 2,68% 

Galana Balcha Hjärtspecialist Mottagning AB 900 000 1,60% 

Photonic Research Sweden AB 706 384 1,25% 

Nordnet Pensionsförsäkring 653 410 1,16% 

Josef Blazelius 543 857 0,96% 

Henrik Alsbäck 517 396 0,92% 

Dan Höxter 500 000 0,89% 

 Källa: Euroclear Sweden AB 
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Emission 

ObsteCare genomförde under det första kvartalet 2021 en fullt garanterad nyemission av units 

med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen tillfördes 

ObsteCare cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader. Efter denna emission samt efter utnyttjande 

av teckningsoptionerna TO1, som avslutades 31 maj 2021 samt TO2, som avslutades 30 november 

2021, uppgår bolaget aktiekapital till 5 637 785,50 SEK och antalet aktier till 56 377 855 aktier.   

Tidigare utgivna teckningsoptioner 

I samband med emissionen som genomfördes under första kvartalet 2021 gavs nya 

teckningsoptioner ut; TO3. Två (2) teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie i ObsteCare för 

1,45 kronor under perioden 2 maj 2022 – 31 maj 2022. Denna teckningsoption utnyttjades ej. 

Händelser under perioden januari-juni  

• ObsteCare deltog på Arab Health – mellanösterns mötesplats inom Life Science   

• ObsteCare besökte Sheikh Khalifa Medical Center i Ajman, för att diskutera kommande 
studie. 

• ObsteCare meddelade att ledning och styrelse arbetar med finansieringslösningar för 
bolaget. 

• ObsteCare visar statistik från förlossningsvården i Sverige och visar att AFL kan vara en väg 
till säkrare förlossningsvård. 

• ObsteCare om har skickat in ansökan om nytt patent. 

• ObsteCare har förnyat CE-märkningen. 

• Bolaget har deltagit i amerikansk forsterövervakningskonferens. 

• Bolaget informerar om att man genomför besparingsåtgärder. 

• På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo 
Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Gun-Britt Fransson (nyval). Christina 
Hugosson omvaldes som ordförande.   

• Från utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO3) aktiverades inget. 
 

 

Övrig information 

Patent 

ObsteCare har beviljade patent inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda 

mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 

mätutrustningen. Patentskydden är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder 

och produkter genom patent och att öka användningen av AFL®-metoden för en 

individanpassad behandling inom förlossningsvården. I Maj 2022 lämnade bolaget även lämnat in 

en ny patentansökan. 

 

 

 



     ObsteCare - Delårsrapport 

Delårsrapport jan-jun 2022                       7 
 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella 

rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna. Det finns utöver generell osäkerhet 

relaterad till marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer 

eller potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 

väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. Den största osäkerhetsfaktorn i närtid handlar om 

hur väl bolagets framtida planer kan realiseras genom att finna den bästa finansiella lösningen för 

bolaget. Risker för ytterligare yttre negativ påverkan på börskurser både branschspecifik och andra 

händelser i vår omvärld är just nu höga. 

Framtidsutsikter 

Även om vi ännu inte lyckats så väl som vi hade önskat med vår kommersialisering, så har vi en 

positiv syn på att vi nu har hittat de nycklar som möjliggör en riktigt bra framtida affär. ObsteCare 

verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men just nu finns ett starkt fokus runtom i 

världen att se till att skapa en tryggare förlossningsvård. Där har AFL-metoden en given plats. 

Medarbetare 

Antalet anställda personer uppgår till 3 vid periodens utgång. Övriga medarbetare är 

kontrakterade på konsultbas. För att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar 

ObsteCare konsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller endast 

periodvis har behov av.  
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Finansiell kalender 

Delårsrapport januari-september 2022 publiceras den 15 november 2022. 

Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning. 

 

Styrelsens försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

ObsteCare AB (publ)  

Solna den 23 augusti 2022 

Christina Hugosson  Harald Almström                

Styrelseordförande  Styrelseledamot 

Bo Lundblad  Gun-Britt Fransson                                                        

Styrelseledamot  Styrelseledamot  

Helena Liljedahl 

Verkställande direktör  
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Finansiella rapporter   

Resultaträkning 
  2022 2021 2022 2021 2021 

SEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

            

Nettoomsättning 22 932 111 273 375 614 428 977 465 959 

Aktiverat arbete för egen räkning 545 667 1 539 588 1 639 861 3 031 710 6 174 865 

Övriga rörelseintäkter 34 729 259 42 188 259 1 264 

Rörelsens intäkter 603 328 1 651 120 2 057 663 3 460 946 6 642 088 

            

Rörelsens kostnader 

     

Handelsvaror -27 195 -453 696 -342 521 -609 517 -501 095 

Övriga externa kostnader -1 553 735 -4 587 491 -3 646 877 -7 610 482 -13 004 073 

Personalkostnader -1 721 599 -862 459 -3 705 627 -1 365 783 -3 886 805 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-637 180 -586 602 -1 253 984 -1 147 995 -2 601 781 

Övriga rörelsekostnader -16 472 -1 235 -18 906 -1 886 -5 199 167 
 

-3 956 181 -6 491 483 -8 967 915 -10 735 663 -25 192 921 

             

Rörelseresultat -3 352 853 -4 840 363 -6 910 252 -7 274 717 -18 550 833 

            

Resultat från finansiella poster 

     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 433 -15 848 -17 909 -32 633 -57 059 

  -8 433 -15 848 -17 909 -32 633 -57 059 
      

Resultat efter finansiella poster -3 361 286 -4 856 211 -6 928 161 -7 307 350 -18 607 892 
      

Resultat före skatt -3 361 286 -4 856 211 -6 928 161 -7 307 350 -18 607 892 
      

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 5 640 798 
      

Periodens resultat -3 361 286 -4 856 211 -6 928 161 -7 307 350 -12 967 094 
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BALANSRÄKNING   
 

TILLGÅNGAR 

SEK                                                                               Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         
     

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
   

 och liknande arbeten   18 993 337 21 701 130 18 536 326 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter  839 726 1 155 991 823 234 

          19 833 063           22 857 121           19 359 560     
     

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer  32 501 27 287 37 949 

    32 501 27 287 37 949 
     

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag  677 677 677 

Uppskjuten skattefordran                                            1 17 516 092 11 875 294 17 516 092 
  

17 516 769 11 875 971 17 516 769 

Summa anläggningstillgångar   37 382 333 34 760 379 36 914 278 
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

Varulager mm  
   

Färdiga varor och handelsvaror  862 336 637 704 706 304 

    862 336 637 704 706 304 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   113 346 149 227 110 126 

Övriga fordringar  234 563 1 160 234 415 183 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   350 059 366 442 348 381 

  697 968 1 675 903 873 690 

          

Kassa och bank  5 085 185 21 575 337 12 645 010 

          

Summa omsättningstillgångar  6 645 489 23 888 944 14 225 004 

          

SUMMA TILLGÅNGAR  44 027 822 58 649 323 51 139 282 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

SEK                                                                           Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

EGET KAPITAL         

Bundet eget kapital  
   

Aktiekapital                                                                 5 637 786 5 637 540 5 637 540 

Ej registrerat aktiekapital  0 0 246 

Fond för utvecklingsutgifter 2 18 650 002 18 255 481 18 650 002 

  24 287 788 23 893 021 24 287 788 

          

Fritt eget kapital  
   

Överkursfond   91 819 213 91 813 670 91 819 213 

Balanserad vinst eller förlust  -67 213 437 -53 851 821 -54 246 343 

Periodens resultat   -6 928 161 -7 307 350 -12 967 094 
  

17 677 615 30 654 499 24 605 776 

          

Summa eget kapital  41 965 403 54 547 520 48 893 564 

          

LÅNGFRISTIGA SKULDER  
   

Skulder till kreditinstitut   0 458 332 208 332 

Summa långfristiga skulder  0 458 332 208 332 

           

KORTFRISTIGA SKULDER    
 

Förskott från kunder   75 400 75 400 75 400 

Leverantörsskulder  675 636 1 500 053 487 677 

Aktuella skatteskulder   88 605 96 305 134 587 

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut  458 332 500 000 500 000 

Övriga skulder   249 909 145 560 400 949 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       3 514 537 1 326 153 438 773 

Summa kortfristiga skulder   2 062 419 3 643 471 2 037 386 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44 027 822 58 649 323 51 139 282 
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KASSAFLÖDESANALYS      

 

SEK                                                                           Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Kassaflödesanalys         

     
Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster  -6 928 161 -7 307 351 -18 607 892 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   1 253 984 1 149 622 7 795 955 

Betald skatt  0 -5 530 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före         

förändring av rörelsekapital  -5 674 177 -6 163 259 -10 811 937 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av varulager och pågående arbete   -156 032 -289 553 -300 480 

Förändring av kundfordringar  -3 220 119 496 158 597 

Förändring av kortfristiga fordringar   178 942 506 851 571 815 

Förändring av leverantörsskulder  187 959 72 476 -939 900 

Förändring av kortfristiga skulder   -121 258 -287 187 -240 163 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 587 786 -6 041 176 -11 562 068 

          

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -1 722 039 -3 031 710 -6 174 865 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  0 0 -17 906 

          

Finansieringsverksamheten     

Nyemission   0 23 376 291 23 376 290 

Amortering lån  -250 000 -250 000 -500 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -250 000 23 126 291 22 876 290 

          

Periodens kassaflöde  -7 559 825 14 053 405 5 121 451 

          

     

Likvida medel vid periodens början   12 645 010 7 523 559 7 523 559 

Kursdifferens i likvida medel  0 -1 627 0 

Likvida medel vid periodens slut   5 085 185 21 575 337 12 645 010 
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Noter 

Not 1  

Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga underskottsavdraget som förelåg på 

tidigare års förluster. Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick då till 31 000 KSEK, 

varav uppskjuten skatt om 6 536 KSEK, redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga 

underskottsavdrag per 2021 uppgår till 85 030 KSEK varav uppskjuten skatt 17 516 KSEK. Underskottet 

justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.     

Not 2  

Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.     

Not 3 

Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser 358 KSEK upplupna lönekostnader inklusive 

sociala avgifter samt 23 KSEK förutbetalda intäkter. 

Allmän information om redovisningsprinciper  

ObsteCare AB tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 

bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där 

inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 

poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ObsteCare - Delårsrapport 

Delårsrapport jan-jun 2022                       14 
 

 

 

Kontakt 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Helena Liljedahl, vd 

Telefon +46 (0)704 67 30 24 

E-post helena.liljedahl@obstecare.com 
 

ObsteCare AB (publ) 
Organisationsnummer 556670-3038 
 
Fogdevreten 2 
171 65 Solna 
Telefon 08-751 56 27 

 
info@ObsteCare.com 
www.ObsteCare.se 
 
 
Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 23 augusti 2022 kl. 8:00 CET.  
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