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EURIS: Styrelsen har beslutat att senarelägga framläggande av 
förslag till utdelning av aktier i dotterbolaget 
 
IDEON, Lund: Styrelsen för European Institute of Science AB meddelar härmed att den beslutat 
att senarelägga det tidigare pressmeddelade framläggandet av nedanstående utdelningsförslag på 
bolagets årsstämma den 11 maj 2012. Framläggandet av utdelningsförslaget kommer att istället 
att ske på en extra bolagsstämma efter det att det tidigare pressmeddelade beslutsförslaget om 
minskning av aktiernas kvotvärde från 1,00 kr till 0,10 kr har verkställts och registrerats hos 
bolagsverket. 
 
 
Utdelningsförslag :    Att årsstämman ska besluta att bolaget skall ge en utdelning av 293 126 A-aktier (motsvarande 59 % av 
aktier och röster) i dotterbolaget ScienceHouse Lund AB till aktieägarna. Därvid kommer tjugo (20) aktier oavsett serie i 
European Institute ofScience AB att berättiga till en (1) aktie av serie A i Science House Lund AB. Det bokförda värdet på 
aktierna som ska delasut till aktieägarna i European Institute of Science AB är 293 126 kr vilket motsvarar en utdelning på 
0,05 kr per aktie (0 kr i kontanter). Ändamålet med utdelningen är att avveckla koncernförhållandet mellan moder- och 
dotterbolag samt att ge aktieägarna möjligheten att vara med om en intressant utveckling i ett utbildningsföretag med annan 
struktur än European Institute of Science AB. 
 
Styrelsen 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800 
       

 
EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt 
transport av proteiner. EURIS är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds 
Universitet. Bolaget äger genom sitt helägda dotterbolag, ScienceHouse Lund AB, en fastighet på expansiva Brunnshögområdet 
i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras. Bolaget är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen 
AktieTorget®. 
       


