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Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort AB
Idag, den 24 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i AcouSort AB (”AcouSort”). Nedan följer en sammanfattning av det
beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att öka aktiekapitalet med högst 200 000,00 kronor genom riktad nyemission av högst 2 000 000 aktier
envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår
till högst 11 000 000,00 kronor.
För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt:
1.
Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella
investerare.
2.
För varje tecknad aktie skall erläggas 5,50 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
3.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
4.
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 22 november 2016 till och med den 6 december 2016.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5.
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer
styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 900 aktier,
c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden
till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.
6.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
7.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för
registrering av emissionsbeslutet.
Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra
Bolaget rörelsekapital för utveckling och expansion av verksamheten. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av
styrelsen bedömt marknadsvärde.
För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund.
Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och
rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del
inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).
AcouSorts initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning om
biologiska partiklar och celler. AcouSort har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och
partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

