Kommuniké från extra bolagsstämma i INIFY Laboratories AB
Idag, måndag den 9 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i INIFY Laboratories AB, org. nr 5593454431 ("INIFY" eller "Bolaget"). Vid stämman var 851 667 aktier representerande, vilket motsvarar
11% av totala antalet aktier och röster i Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga ärenden i enlighet med
styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.
Införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda respektive styrelseledamöter
Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i bolaget genom
utgivande av högst 3 542 039 kvalificerade personaloptioner, respektive styrelseledamöter i bolaget genom
utgivandet av högst 393 560 kvalificerade personaloptioner, som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje
personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget eller en teckningsoption
berättigande till en aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 4,80 NOK. Stämman beslutade vidare att
ge ut högst 3 935 599 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i
programmen.
Antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning där gränserna för bolagets aktiekapital ändrats till
lägst 2 423 498 kronor och högst 9 693 992 kronor samt antalet aktier ändrats till lägst 45 236 750 stycken
och högst 180 947 000 stycken.
Beslut om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om kvotvärdesemission enligt de huvudsakliga
villkor som följer nedan.
Kvotvärdesemissionen omfattar högst 37 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 2 423 498,24 kronor. För det tecknade aktierna ska betalas totalt 2 423 498,24 kronor. Rätt att teckna
aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma SpareBank 1 Markets AS.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa en snabb leverans av samtliga aktier
till de aktieägare som önskar delta i den av styrelsen föreslagna vidareförsäljningen.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna vidareförsäljningen av de 37 500
000 nyemitterade aktierna till ett pris om 4 NOK eller 4,31 SEK per aktie. De aktieägare som har sina aktier
registrerade i det norska kontoföringssystemet kommer, för varje innehavd aktie på avstämningsdagen få
2,415 teckningsrätter, varvid 1 teckningsrätt berättigar till förvärv av 1 ny aktie. De aktieägare som har sina
aktier registrerade i det svenska kontoföringssystemet kommer att få utskickat en anmälningssedel med
information om antalet aktier denne har rätt att förvärva samt instruktion om hur betalning för aktierna
ska ske.
Anmälningsperioden för att förvärva aktier kommer att löpa från den 18 maj till den 1 juni 2022. Runt den
2 juni 2022 kommer tilldelningsbesked att skickas ut till de personer som deltagit i vidareförsäljningen.
Sista dag för betalning av aktierna är den 7 juni 2022. Runt den 7 juni 2022 kommer aktierna att levereras
till respektive deltagares depå- eller värdepapperskonto.
Beslut om nyval av styrelseledamot
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att välja in Magne Jordanger som styrelseledamot
för tiden intill nästa årsstämma, vid sidan av sittande styrelseledamöter Olof Sandén och Martin Ingvar.
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Besluten i sin helhet
Fullständig dokumentation kring stämmans beslut finns tillgängliga på www.inify.com.
Information om notering
Efter den genomförda emissionen och vidareförsäljningen av 37 500 000 aktier avser Bolaget att ansöka om
notering på Euronext Growth Oslo. Bolagets målsättning är att vara noterade innan sommaren.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Palm, CEO
E-post: fredrik.palm@inify.com
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