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EURIS: Kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science
AB
IDEON, Lund: Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769,
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 december 2011 klockan 10.00 på bolagets kontor, IDEON Science
Park, Scheelevägen 19F:2, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 9 december 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget
senast den 6 december 2011 kl 12.00 med anmälan skickad till adressen nedan eller per fax 046-286 2499.
Ärenden på Årsstämman
1-5
Ärendena 1-5 enligt bolagsordningens §8.
6
Ärenden:
a)
Nyval av två styrelseledamöter.
b)
Beslut om att ändra bolagsordningen §3 Verksamhet i syfte att anpassa bolagsordningen
inför lanseringen av nya verksamheter (se förslag nedan).
7
Stämmans avslutande.
Förslag till beslut (från valberedning, styrelse samt övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 28 november 2011.
Lund i november 2011
Styrelsen
Förslag till ny lydelse för bolagsordningens §3
§3

Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva: forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och kommersialisering av både produkter
och metoder inom medicinsk teknik, sjukvård, kosmetik/egenvård, bioteknik, energiteknik, utbildning och underhållning samt därmed förenlig
verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter, samt
uthyrning och förvaltning av fastigheter. Bolaget skall idka affärsverksamhet både kontor både i Sverige och utomlands.

För ytterligare information kontakta Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ)

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 är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen AktieTorget®.
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