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EURIS: Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-02-26 
 
IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämma i European Institute of Science (EURIS) den 26 februari 2021 
beslutades enhälligt att genomföra en företrädesemission genom: 
att öka bolagets aktiekapital med högst 868 000 kronor genom nyemission av högst 42 344 000 stycken aktier 
av serie B samt högst 1 056 000 stycken aktier av serie A, totalt högst 43 400 000 aktier (med ett kvotvärde 
på 0.02 kr per aktie); 
att emissionslikviden ska uppgå till högst 4 340 000 SEK; 
att för varje tecknad aktie skall erläggas kvotvärdet 0.02 kronor och en överkurs om 0.08 kronor tillhopa 
0.10 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden; 
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie skall berättiga till 
teckning av en (1) ny aktie av samma serie; 
att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya 
aktier skall vara 2021-03-05; 
att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att 
erhålla en stycken teckningsrätt av samma serie som aktien; 
att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26, med rätt för styrelsen att 
förlänga denna tidsfrist;  
att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samman serie i bolaget; 
att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;   
att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2021-03-12 till 2021-03-23; 
att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna 
äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med 
bolagsordningens paragraf 4;  
att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med 2021-03-12 till 2021-03-26 
på fastställt formulär; 
att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara 
2021-04-06 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid; 
att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier; 
att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista; 
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för; 
att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske; 
att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2021; 
att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2021-03-03; 
att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock 
Market från och med 2021-03-12; 
samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och 
registrering av emissionen. 
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Vidare beslutades att ändra Bolagsordningens § 4 ska ändras så att gränserna för antalet utgivna 
aktier ökas till lägst fyrtio miljoner (40 000 000) samt högst hundrasextio miljoner (160 000 000). 
 
Slutligen beslutades att Till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits 
välja Rikard Krook. 
      Styrelsen 
 
För ytterligare information kontakta: 

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00 

       
European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik 

med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära 

anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. 

       


