
 

HÄNDELSER 
 
16.11.2021 Suomen Terveystalo Oy (”STalo”) meddelade Medimar Scandinavia Ab (”Medi-

mar”) om dess rätt att lösa in utestående minoritetsaktier i Medimar.  
 
13.12.2021 Meddelandet registrerades i handelsregistret.  
 
14.12.2021 STalo lämnade in ansökan om att inleda inlösenförfarande enligt 18 kap. aktiebo-

lagslagen till Centralhandelskammarens inlösennämnd.  
 
4.1.2022 Ränta enligt 18 kap. 7 § aktiebolagslagen började löpa på inlösenpriset. Räntan be-

räknas enligt den i 12 § räntelagen avsedda referensräntan.  

 

17.2.2022 Ålands tingsrätt utsåg CR Joakim Rehn vid Revico Grant Thornton Oy till gode 

man för minoritetsaktieägarna.  

 
4.3.2022 STalo informerade minoritetsaktieägarna om den gode mannens kontaktuppgifter, 

genom brev adresserade till aktieägarna samt genom annonser i Ålandstidningen 
och den Officiella Tidningen.  

  
 Den gode mannens kontaktuppgifter är:  
  

Joakim Rehn 

Partner and Chairman, Authorized Public Accountant (KHT) 

Assurance 

D +358 9 5123 3344 

M +358 400 443 055 

E Joakim.rehn@fi.gt.com  

 

Revico Grant Thornton Oy 

(P.O. Box 18, 00271) 

Tietokuja 4 

FI-00330 Helsinki Finland 

 

6.4.2022 Centralhandelskammarens inlösningsnämnd beslutade att skiljenämnden ska bestå 

av en (1) skiljeman och att till skiljeman utse juris doktor, hovrättsrådet Nina Wilk-

man från Helsingfors.  

 

6.5.2022 Nina Wilkman meddelade att hon frånträder uppdraget av personliga orsaker.  

 

Vidare åtgärder 

Nästa steg i processen är att Centralhandelskammarens inlösennämnd kommer att utse en ersät-

tande skiljeman som ska fastställa lösenbeloppet för de utestående minoritetsaktierna och att 

skiljemannen inleder sitt arbete. Lösenbeloppet för en aktie i Medimar ska bestämmas enligt dess 

gängse pris före inledandet av skiljeförfarandet.  

 

Skiljemannen ska efter att givit sitt beslut låta registrera skiljedomen i handelsregistret inom två 

veckor efter det att skiljedomen givits.  

 

Minoritetsaktieägare som önskar besvära sig över skiljedomen kan göra det senast 60 dagar efter 

registreringen av domen, genom att lämna in besvär till Helsingfors tingsrätt. Skiljedomen vinner 

dock laga kraft vid utgången av besvärstiden i förhållande till samtliga minoritetsaktieägare som 

inte anfört besvär mot den.  

 

mailto:Joakim.rehn@fi.gt.com


 

2(2) 

STalo har begärt att få ställa en säkerhet i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen. Under 

förutsättning att skiljenämnden godkänner ställandet av säkerheten och säkerhetens belopp ac-

cepteras av STalo avser STalo att överlämna säkerheten till den gode mannen, varvid äganderät-

ten till minoritetsaktieägarna direkt övergår på STalo.  

 

STalo kommer efter det att skiljedomen har vunnit laga kraft att skicka brev till alla minoritets-

aktieägare med en begäran om att överlämna respektive ägares fysiska aktiebrev mot erhållande 

av lösenbeloppet. Närmare information om förfarandet, platsen för utbytet samt tidtabellen 

anges i det brev som kommer att skickas.  

 

Senast en månad efter det att skiljedomen har vunnit laga kraft kommer STalo att deponera 

resterande del av lösenbeloppet hos Statens ämbetsverk på Åland, dit aktieägare därefter kan 

vända sig för att erhålla lösenbeloppet.  

 

 


