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FRISQ HOLDING AB SLUTFÖR 
TRANSAKTIONEN FÖR ATT AVYTTRA FRISQ AB 
TILL CAMBIO

FRISQ Holding AB (FRISQ) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) har idag slutfört transaktionen 
av den tidigare kommunicerade avyttringen av FRISQ AB till Cambio. I enlighet med aktieköpsavtalet 
undertecknat av båda parter den 31 oktober 22, har Cambio betalat 31 miljoner kronor kontant som 
första delbetalning av transaktionen. Den andra kontantbetalningen på 9 miljoner kronor (netto efter 
eventuella justeringar) kommer att ske 6 månader efter tillträdet.

Från den första avbetalningen på 31 miljoner kronor kommer utestående lån från Cambio på 9,138 
miljoner kronor att dras av från beloppet.

Som tidigare kommunicerats avser styrelsen i FRISQ att ersätta FRISQ AB med ett förvärv av en ny 
verksamhet med stor potential att skapa bra värde för aktieägarna. Mer information om detta förvärv 
kommer inom kort.

För ytterligare information:

Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding AB
E-mail: investor@frisq.se

Kort om FRISQ:

FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av 
förmågan att navigera i komplexa system och den konstanta utvecklingen av behandlingsmetoder. 
Mjukvaran FRISQ Care möjliggör framtagandet av individanpassade, interaktiva vårdplaner som främjar 
samarbete och säker informationsdelning mellan vårdteam och patient, samtidigt som mjukvaran kan 
generera värdefulla insikter i alla steg av vårdplanen. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Västra 
Götalandsregionen, Capio, Aleris och Ryggkirurgiskt Centrum.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA 
Sweden AB är FRISQ:s Certifed Adviser. Tel +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2022-11-30 18:30 CET.

Pressmeddelande 
Stockholm 30 november 2022
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