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EURIS: Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna 
 
IDEON, Lund:   Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2010-05-11 och 
gällande till årsstämma 2011 fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med 
företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor. Nyemissionslikviden skall användas 
för att säkerställa driften samt pågående investeringar. 
Aktiekapitalet skall ökas med högst 502 357 SEK och antalet aktier skall ökas med högst 60 000 
stycken av serie A samt högst 442 357 stycken av serie B. Aktiernas kvotvärde är 1,00 SEK. 
Teckningskursen skall vara 1,00 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 502 357 SEK. 
Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 9.1 % av röster och 
kapital.  
Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för tio gamla aktier av serie A teckna en ny aktie av 
serie A samt att för tio gamla aktier av serie B teckna en ny aktie av serie B. I den utsträckning 
inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum 
inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid aktierna ska fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. 
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt 
teckna nya aktier skall vara den 24 juni 2010. För aktier av serie B gäller att sista dag för handel 
inklusive teckningsrätter är den 21 juni 2010 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är 
den 22 juni 2010. 
Teckning av nya aktier skall ske under perioden från och med den 30 juni 2010 till och med den 8 
juli 2010. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Ytterligare information angående 
nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med 
nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att kunna laddas ner från bolagets hemsida 
www.euris.org tidigast 24 juni 2010 eller beställas på ovanstående adress. 
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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. 

       


