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Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 
december 2021 i Intellego Technologies AB 
(publ)

Extra bolagsstämman i Intellego Technologies AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 23 december 
2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin 
genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera incitamentsprogram 2021
/2024C. Incitamentsprogram 2021/2024C omfattar maximalt 102 000 teckningsoptioner, vilken kan 
medföra en ökning av högst 102 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 
3 642,86 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till 
deltagarna i programmet, vilka utgörs av anlitade konsulter. Överlåtelse av teckningsoptionerna till 
deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den 
maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2021/2024C beräknas uppgå till högst cirka 
0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634
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Om oss

Intellego Technologies utvecklar och tillverkar färgindikatorer som visar effekten av bestrålning 
med bland annat osynligt ultraviolett ljus, UV-ljus. Färgindikatorer används globalt inom till 
exempel desinfektionsbranschen, solskyddsindustrin och tillverkningsindustrin. Intellegos 
indikatorer har utvecklats från bolagets patenterade fotokromatiska bläck vilket kan anpassas till 
olika våglängder av ljus och olika tillämpningsområden inom en mängd olika industrier. Intellego 
Technologies grundades 2011, har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.
 
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Eminova 
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/
Prenumerera på Intellegos pressutskick: https://intellego-technologies.com/sv
/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT
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