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EURIS: Utfall nyemission 
 
 
IDEON, Lund:    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission har avslutats. 
Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2017-10-17 och 2017-10-31 uppgick till 16 
procent. De tecknade aktierna tecknades till 73 % med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom 
nyemissionen 1,98 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 450 TSEK. Antalet 
tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 3 955 700 stycken (serie B). Efter emissionen kommer 
aktiekapitalet att uppgå till 1 205 000 kr och antalet aktier i European Institute of Science AB att uppgå 
till 12 050 000 stycken (792 000 av serie A samt 11 258 000 av serie B). Avräkningsnotor har skickats 
ut till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2017-11-09. 
 
- Bolaget har i och med emissionen tillförts tillräckligt med likvida medel för att kunna accelerera sin 
försäljningsverksamhet vilket har skett bland annat genom nyanställning av dr. Kirstin Kriz. Jag är 
mycket glad över att vi har lyckats värva henne eftersom hon tidigare har byggt upp 
försäljningsverksamheten inom Biotech-IgG-koncernen vilken totalt omsatte 8 MSEK under 
verksamhetsåret 2016. Vidare var hon fram till år 2011 en av huvudpersonerna bakom uppbyggnaden 
av den veterinära försäljningsverksamheten för LifeAssays AB, säger bolagets ordförande Docent Dr. 
Lars-Olof Hansson. 
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För ytterligare information kontakta: 
Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00 

 
Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 6:e november 2017. 
 

       
 

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. 

       


