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Styrelsen har ordet 
 
 
Vi har lämnat ett märkligt år bakom oss där vår USA-satsning grusades på grund av 
pandemin. Vi har in i det längsta, som vi alla, hoppats att det skulle få ett slut och att allt 
skulle kunna återgå till det normala. Så har det tyvärr inte blivit, och vi har varit tvungna att 
stänga ner USA-satsningen och ta hem produkterna så vi inte behöver kassera dem. Som 
framgår av årsredovisningen väljer vi att realisera hela USA-investeringen och därmed ta 
förlusten som det innebär. Totalt har USA-satsningen kostat drygt 3,5 miljoner kronor. Därav 
det stora underskottet för verksamhetsåret.  
 
Ny ägare och styrelseledamot 
Vi vill också berätta att en av bolagets större ägare, Mats Tärning, har sålt sitt aktieinnehav i 
bolaget till J & K Adductorgruppen AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. Med anledning av 
detta nomineras Tommy Hiller från J & K Adductorgruppen AB som ny styrelseledamot vid 
stämman. Vi hoppas kunna presentera Tommy lite närmare framöver. 
 
Nyemission 
Styrelsen har en fortsatt hög ambition att bolaget ska fortsätta växa och föreslår därför 
stämman att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission om 10 miljoner kronor. 
Pengarna kommer i huvudsak användas till att nå nya geografiska marknader samt 
utveckling och lansering av nya produkter. Emissionen är garanterad av J & K 
Adductorgruppen AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. 
 
Stämman i augusti 
Vi hade hoppats kunna ha en fysisk stämma i år, men då vi är över 600 delägare ser vi inte 
att det är möjligt p g a av rådande läge. Av den anledningen genomför vi återigen en 
poströstning. Vi hoppas verkligen att vi nästa år kan genomföra en fysisk stämma och också 
få möjlighet att visa upp vår fina anläggning som snart är helt komplett och då blir en av 
Sveriges modernaste musterianläggningar. 
 
 
 
Styrelsen önskar alla en skön sommar! 
 
 
 
  


