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Extra bolagsstämma beslutade om ändring av 
bolagsordningen och sammanläggning av aktier 
 

Stämmans beslut den 18 november 2021 är i enlighet med punkterna nedan är villkorade 
av varandra.  

I. Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) 
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som beslutades enligt punkten II. 
ändring av bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller 
följande ändrade lydelse. 
 
§ 5 Antal aktier 
Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner  
(88 000 000) aktier. 
 

II. Sammanläggning av aktier 
Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 
aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier 
inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets 
större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes 
innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till 
sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt 
antal aktier. 

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 
stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. 

Beslutet registreras hos Bolagsverket och beslut togs av stämman att styrelsen bemyndigas att 
fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före den 
tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Annika Andersson, kommunikationschef 
E-post: ir@nanoecho.se 
Se även hemsidan, www.nanoecho.se 

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den 
bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i 
kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta 
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differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering 
av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland 
annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre 
vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling 
och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. 


