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Transaktioner mellan huvudägare i Surgical 
Science och nyckelpersoner i Simbionix slutförs
I enlighet med information som lämnades i samband med att Surgical Science annonserade 
förvärvet av Simbionix den 28 juli 2021 har ett antal nyckelpersoner hos Simbionix förvärvat aktier 
från Surgical Sciences två största ägare. Totalt har 103 018 aktier förvärvats av dessa 
nyckelpersoner från de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan Bengtsson 
(Marknadspotential AB, 58 360 aktier) och Roland Bengtsson (Semelin Kapitalförvaltning AB, 44 
658 aktier), till ett pris om 210,00 SEK per aktie (motsvarande teckningskursen i den riktade 
nyemissionen som genomfördes i samband med förvärvet).

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 28 juli 2021 för ytterligare detaljer.

Göteborg den 31 augusti 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD
Tel: 070-420 83 00
gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO
Tel: 070-855 38 35
anna.ahlberg@surgicalscience.com
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Om Surgical Science Sweden AB (publ)

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador ska kunna minskas. Här har 
medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras 
utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality 
simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter 
kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter 
och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna 
arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar 
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm, Tel Aviv 
och Seattle. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer 
säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till 
handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-
463 83 00, epost: ).certifiedadviser@penser.se
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