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EURIS: Kallelse till årsstämma tisdagen den 11 maj 2010
IDEON, Lund: Aktieägarna i Aktietorget-noterade European Institute of Science AB
(publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2010
klockan 10.00 i bolagets lokaler i IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, Lund.
Registrering till stämman börjar kl. 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 5
maj 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 5 maj 2010
kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2862230, fax 046-2862499, eller email: info@euris.org.
Ärenden på Stämman
1-9.
Ärendena 1-9 enligt bolagsordningens §8.
10.
Beslut:
a) Beslut om valberedning.
b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
c) Beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra en eller
flera företrädesemissioner varvid aktiekapitalet ska ökas med högst 10.047.148 kr
genom nyemission av högst 1.200.000 A-aktier samt 8.847.148 B-aktier.
Emissionslikviden kommer att användas för att säkerställa driften samt pågående
investeringar.
d) Beslut om att höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst
5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
e) Beslut om att ändra §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstifning.
f) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
11.
Stämmans avslutande.
Handlingar
Valberedningens, styrelsens samt övrigas förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 27 april
2010.

Lund i april 2010
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer magnetiska nanopartiklar samt utrustning för forskning inom
medicinska och terapeutiska tillämpningar. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag
belägna i nära anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger en fastighet på expansiva Brunnshögområdet i Lund
på vilken ett forskningshus avses att uppföras.

