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MIPS STYRELSE HAR BESLUTAT OM 
ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Styrelsen för MIPS AB ("MIPS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 

maj 2020 beslutat om återköp av egna aktier.

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja detta är att 

möjliggöra aktieleverans sammanhängande med MIPS långsiktiga 

prestationsaktieprogram, LTIP 2020. Återköp av egna aktier kommer att genomföras i 

enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor.

Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Återköp får ske av högst 7 000 aktier.

Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det 

vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta 

köpkurs och lägsta säljkurs.

Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande 

regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i MIPS till 

26 183 620 aktier. MIPS innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna 

aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Max Strandwitz, VD och koncernchef 

 Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO

Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com

tel +46 768 34 63 66

https://mipscorp.com/
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Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande 

inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ) ingredient brand model

säljs MIPS Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin. Teknologin 

grundar sig på över 20 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska 

Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 42 

medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns 

i Stockholm där även testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos 

underleverantörer. MIPS aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se 

www.mipscorp.com
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