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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 

  

 
Stockholm 2020-04-03 

Information till Origa Care AB (publ):s aktieägare med anledning av årsstämman den 3 april 2020  

Vid årsstämman i dag fattades följande beslut: 

• Beslut om att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 
2019. 

• Beslut om att utdelning ska ske med ett belopp om 0,4 EUR per aktie och att utbetalning ska 
ske vid två olika tillfällen innan nästa årsstämma med ett belopp om 0,2 EUR per aktie per 
tillfälle. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 7 april 2020 
och 30 juni 2020. 

• Beslut om att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och vd för 
2019. 

• Beslut om omval av styrelseledamöterna Klemens Ganslandt, Josephine Björkman och 
Stefan De Geer. Klemens Ganslandt valdes till styrelsens ordförande. 

• Beslut om att ett styrelsearvode om totalt 17 500 EUR ska utgå, varav 7 500 EUR till 
styrelsens ordförande och 5 000 EUR till övriga styrelseledamöter. 

• Beslut om att välja revisionsbolag BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har utsett 
auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt till huvudansvarig revisor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad. 
 
Robin Englén 
Verkställande direktör 
 
Telefon: +46 (0) 8 402 53 84 
Mobil: +46 (0) 70 755 06 57 
E-post: robin.englen@paretosec.com   
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