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IDEON, Lund  På extra bolagstämma beslutades att bolaget skall genomföra en

företrädesemission (1:1) genom utgivande av högst 3 027 436 aktier av serie B varvid

bolagets kassa förstärks med högst 9 082 308 kr. Den som är registrerad aktieägare i

European Institute of Science AB på avstämningsdagen 2003-02-26 äger rätt att för en

gammal aktie oavsett aktieslag teckna en ny aktie. Sista dag för handel inklusive

teckningsrätter är fredagen den 21:e februari 2003.

Aktierna kommer att kunna tecknas under perioden 3-20 mars 2003 för priset 3

kronor per aktie. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 3-17 mars

2003. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att påbörjas 2003-03-18.

Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningens § 4 innebärande en höjning

av övre aktiekapitalgränsen till högst 6 400 000 kr samt bolagsordningens § 5 innebärande

en ökning av högsta antalet styrelseledamöter med en till 6 ledamöter. Dessutom valde

stämman in två nya externa styrelseledamöter Bertil Ljungh samt Hans Ahlström i styrelsen

(se presentationer i slutet av meddelandet).

- Genom en kassaförstärkning på 9 Mkr kommer EURIS kunna spela en mera aktiv roll vid

finansieringen av bolagen som ingår i EURISgruppen (Chemel AB, LifeAssays AB, Genovis

AB samt AB Implementa Hebe). Två av bolagen har påbörjat fakturering-försäljning vilket

medför att 2003 kommer att bli ett spännade år för hela vår företagsgrupp, säger Dr Dario

Kriz VD och huvudägare i EURIS.



Bertil Ljungh Född 1942. Fil kand (Lunds Universitet, Sverige), associerad forskare

vid Forskningspolitiska Institutet, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Innehar följande

styrelseuppdrag: Ägare och styrelseorförande i B. Ljungh Invest AB. Tidigare ägare och

arbetande styrelseledamot i AB Tribolit (1980-99). Ledamot i fullmäktige för Malmöhus läns

landsting resp. Region Skåne mm under flera mandat perioder. Innehar via bolag 280 000 B-

aktier i EURIS (motsvarande 6% av rösterna samt 9% av kapitalet) samt 92 000 aktier i

intressebolaget LifeAssays AB (motsvarande 0,2 % av rösterna och kapitalet).

Hans Ahlström Född 1942. Har många års erfarenhet av bank och

fondkommissionsverksamhet. Innehar för närvarande inga andra styrelseuppdrag: Innehar

inga aktier i EURIS eller något av dess intressebolaget.
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