Origa Care AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger
13 stycken vårdfastigheter i Finland. Majoriteten av fastigheterna
återfinns i södra Finland. Fastigheterna är moderna, de är
uppförda mellan år 2015 och 2017. Totalt består fastigheterna av
14 345 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheterna är fullt
uthyrda och 80 % av hyresintäkterna kommer från
marknadsledande vårdbolag Esperi Care, Attendo och
Mehiläinen. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden
per dagens datum är 9,5 år.
Origa Care AB (publ) förvaltas av Pareto Business Management
AB. För mer information, vänligen besök www.origacare.com
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Reviderat förslag till utdelning
I kallelsen till årsstämma har Origa Care AB (publ):s styrelse föreslagit en utdelning om 0,8 EUR per aktie med
utbetalning vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar (innebärande 0,2 EUR per aktie
per utbetalningstillfälle och med avstämningsdagar den 7 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30
december 2020).
Med anledning av rådande osäkra marknadsläge föreslår nu styrelsen att årsstämman den 3 april 2020 endast
beslutar om två utdelningar om 0,2 EUR per aktie och med avstämningsdag den 7 april 2020 respektive den 30
juni 2020, innebärande en utdelning om sammanlagt 0,4 EUR per aktie.
Kommentar från styrelseordförande
Vi vill bemöta dessa osäkra tider utifrån ett aktsamt angreppssätt och det reviderade förslaget innebär en ökad
flexibilitet samt motståndskraft för att hantera en föränderlig marknad. Vi vill samtidigt betona att Origa har
en stabil finansiell ställning och att styrelsen har för avsikt att, om förutsättningarna tillåter, föreslå att en
extra bolagsstämma senare under året fattar beslut om utdelning om upp till 0,4 EUR per aktie, att utbetalas
vid ett eller två ytterligare utbetalningstillfällen.
Nytt förslag till beslut beträffande vinstdisposition
Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 22 521 576 EUR utdelas ett belopp om 0,4 EUR per aktie,
innebärande en utdelning om totalt 1 024 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter
under året med två lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 0,2 EUR per aktie
betalas, således totalt 512 000 EUR. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 7 april
2020 och 30 juni 2020.
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