
Styrelsens för European Institute of Science AB (publ) redogörelse enligt 

13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Styrelsen för European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har enligt 
pressmeddelande daterat 2017-09-05 kallat till en extra bolagsstämma i European Institute of 
Science AB den 6 oktober 2017 varvid föreslås antagandet av ny bolagsordning samt beslut om att 
öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företräde för aktieägarna av högst 24 282 900 
aktier av serie B. Rätt att teckna aktier med företräde skall den ha som på avstämningsdagen den 13 
oktober 2017 finns registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna skall 
betalas kontant. Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 lämnades har följande händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets ställning inträffat (vilka alla har blivit pressmeddelade genom Aktietorget och 
finns tillgängliga på www.euris.org): 

1. 2017-05-03 – Årsredovisning 2016 
 
2. 2017-05-24 – Delårsrapport 2017 Q1 1 januari - 31 mars 2017 publicerades 
 
3. 2017-05-30 – Kommuniké från årsstämman 2017 
 
4. 2017-05-31 – Bolagets tecknar distributionsavtal inom veterinärdiagnostik med distributör i 

Danmark 
 
5. 2017-07-03 – European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har under 

perioden 2017 06 30 till 2017 07 03 på marknaden avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG AB 
(publ), org. nr. 556529-6224. Efter avyttringen uppgår innehavet i Biotech-IgG AB till 0 aktier. 
Avyttringen har medfört att bolagets kassa har förstärkts med 960 tSEK. 

 
6. 2017-07-31 – Bolaget tidigarelägger publicering av halvårsrapport (Q1-2) 2017 
 
7. 2017-08-01 – Delårsrapport 2017 Q2 1 januari - 30 juni 2017 publiceras, varvid även redovisas 

att bolagets konsultavtal med Biotech-IgG AB som står för huvudparten av intäkter har sagts 
upp. 

 
8. 2017-09-05 – Kallelse till extra bolagsstämman den 6 oktober 2017 
 
9. 2017-09-06 – Korrigering kallelse till extra bolagsstämma 
 

 

Lund den 7 september 2017 
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