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Curando Nordic: Vo2 Cap Holding AB (publ) har godkänts för notering på 
Nasdaq First North Growth Market 
 

Nuvarande firma Curando Nordic AB (publ) (”Curando / Bolaget”) som planeras 
namnändras till Vo2 Cap Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat 
godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”).  

Curando Nordic AB har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i 
Vo2 Cap AB i ett s.k. omvänt förvärv och att överföra Curandos nuvarande verksamhet till ett 
helägt dotterbolag. Överföringen av Curandos nuvarande verksamhet har som meddelades 
den 15 juli 2021 överförts till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB.  

Ett av villkoren för det omvända förvärvet var att Nasdaq First North Growth Market 
Stockholm godkände detsamma. Detta godkännande har mottagits villkorat av slutligt beslut 
om förvärv av Vo2 Cap AB (publ) samt tillhörande beslut som planeras fattas på extra 
bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) den 17 augusti 2021. För ytterligare information 
vänligen se kallelse till extra bolagsstämma vilken publicerades den 15 juli 2021 

Nasdaqs godkännande är även villkorat av att Bolaget offentliggör en bolagsbeskrivning, 
uppfyller spridningskravet, uppdaterar sin hemsida i enlighet med regelverket samt att inga 
nya väsentliga händelser inträffar i Bolaget som kan föranleda en annan bedömning av 
Nasdaq. 

Bolagsbeskrivning för Vo2 Cap Holding AB (publ) avses publiceras i god tid före extra 
bolagsstämman den 17 augusti 2021. 

 

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt agerar 
legal rådgivare och Amudova AB är Vo2 Caps Certified Adviser i samband med det omvända 
förvärvet och noteringen på Nasdaq. 

 

Ytterligare information: 

Kontakta Semmy Rülf, styrelseordförande, +46 (0) 709 31 27 30 
semmy.rulf@googlemail.com. 

 

Denna information är sådan som Curando är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2021. 
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Om Curando Nordic AB  

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. 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. 

 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder 
tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner 
och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate 
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 
M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett 
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i 
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information 
se: www.stockholmcorp.se 

 

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på 
annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits 
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra 
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer 
endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, 
direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya 
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara 
olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning. 

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra 
värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities 
Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller 
annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller 
indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en 
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, 
”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär 
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är 
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till 
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den 
är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte 
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att 
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

 

http://www.curandonordic.se/

