PM 24 september 2021

INFORMATION TILL MEDIMARS AKTIEÄGARE
Bakgrund. De största ägarna har tillsammans med styrelsen och ledningen för Medimar har ingått
avtal om försäljning av aktier i Medimar till det finländska vårdbolaget Terveystalo. Avtalet
motsvarar över 80% procent av det totala antalet aktier och röster i Medimar och priset per aktie
är 11,40 euro. Det motsvarar ett totalt värde på bolaget om 4 miljoner euro. Ömsen som idag är
Medimars huvudägare har tillsammans med styrelsen för Medimar åtagit sig att informera övriga
ägare i bolaget om erbjudandet från Terveystalo för att därigenom möjliggöra och genomföra
försäljning av resterande aktier i Medimar till Terveystalo. Ömsen, styrelsen och verkställande
direktören rekommenderar Medimars ägare att anta erbjudandet från Terveystalo. I det följande
beskrivs processen hur försäljning och inlösning av aktier görs.
Upprättande av köpebrev och överlåtelse av aktiebrev. Ett köpebrev upprättas mellan Terveystalo
(köparen) och aktieägaren (säljaren). Vidare skall s k transport av det fysiska aktiebrevet göras från
säljaren till köparen.
För upprättandet av köpebrev och transporten (överlämningen) av aktiebrev har ett
tillfälligt kontor upprättats på Köpmansgatan 9 i Mariehamn. Kontoret bemannas av Carin
Holmqvist som handhar själva hanteringen av köpebreven och aktiebreven Carin nås på telefon
040-556 4169 eller epost: carin.holmqvist@aland.net för överenskommelse om tid för hantering av
överlåtelsen eller ifall det finns önskemål om annan plats (t ex bankkontor) att genomföra affären.
I köpebrevet skall antecknas säljarens uppgifter, antal aktier, kontonummer, samt underskrift. En
särskild mall för köpebrevet har tagits fram för aktieförsäljningen. Om det är ett bolag som äger
aktierna ska undertecknandet göras av behörig person i enlighet med bolagets information i
handelsregistret. I de fall en minderårig person äger aktier ska båda föräldrarna underteckna
köpehandlingarna. Är en aktieägare bortrest kan de ge en fullmakt för att skriva under handlingarna
(mall finns).
Transporten av aktiebrevet sker genom att säljaren på baksidan av aktiebrevet gör följande
notering:
Härmed transporteras detta aktiebrev på
Ort ___________ / ______ 2021

[ Lämnas öppet ]

[ Datum lämnas öppet ]

Namnteckning
________________________________
Namnförtydligande
Tack för din/er medverkan!

Styrelsen för Medimar
För ytterligare information:
Carin Holmqvist 040-556 4169 eller Jan-Mikael von Schantz, styrelseordf. 0400-355 259

