
 

 Til aktionærerne i Scandinavian Medical Solutions A/S 

 

29. december 2021 

Kære aktionærer, 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 

Efter et succesfuldt udbud af nye aktier i forbindelse med optagelsen til handel på Nasdaq 

First North Growth Market Denmark og en god start på ”livet som børsnoteret selskab”, 

havde vi i direktionen og bestyrelsen glædet os rigtig meget til at hilse på mange af jer – 

vores nye investorer - og vise virksomheden frem i forbindelse med afholdelse af selskabets 
første ordinære generalforsamling som børsnoteret selskab. 

 

Desværre er vi jo alle på den ene eller anden måde ramt af den tredje bølge af COVID19, og 

den meget smitsomme Omikron variant lægger markante begrænsninger i forhold til mulig-

heden for at afholde større forsamlinger. Som virksomhed inden for health care området er 

det altafgørende for os at udvise størst mulig ansvarlighed i forhold til at undgå, at SMS er 
involveret i aktiviteter, som indebærer en risiko for smittespredning. Uanset om man træffer 

sine forholdsregler, så udgør afholdelsen af en normal generalforsamling en forhøjet smitte-

risiko. Derfor beder vi indtrængende om, at du og de øvrige aktionærer ikke deltager fysisk 

i generalforsamlingen, som vi har indkaldt til. I stedet foreslår vi, at du udnytter din mulig-

hed for at stemme på dagsordens punkter ved at afgive fuldmagt eller at brevstemme ved 

benyttelse af blanketterne dertil og eventuelt melde dig til at følge generalforsamlingen 
virtuelt ved anvendelse af tilmeldingsblanketten. 

 

I stedet for at mødes til den ordinære generalforsamling planlægger ledelsen at afholde en 

særlig investordag her i Aalborg, så snart forholdene tillader det. Her håber vi at se dig og 

forhåbentlig mange andre af vores investorer til en dag, hvor vi glæder os til at fortælle 

mere om SMS og give en rundvisning i virksomheden. Følg os på de sociale medier og regi-
strer dig på vores aktionærportal – så er du sikker på at få besked om arrangementet, når 

det nærmer sig. 
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Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen og direktionen i Scandinavian Medical Solutions A/S 

 


