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KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 
AROCELL AB (PUBL)

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 3 juni 2021 en extra, varvid följande beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till 
den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på 
Bolagets webbplats, www.arocell.com.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen 
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
fatta besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska 
erlägga som betalning till de aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga 
uppköpserbjudande som lämnades den 10 maj 2021. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de 
aktieägare i IDL Biotech AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudandet. Tecknade 
aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i AroCell AB (publ). Styrelsen, eller 
den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig 
nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet fattades med enhälligt.

Kontakter

Anders Hultman, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20 
E-post: anders.hultman@arocell.com

Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att 
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på 
patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 
210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera 
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering 
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 90. Certifiedadviser@redeye.se
För mer information, se www.arocell.com

http://www.arocell.com.
http://www.arocell.com
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