
Pressmeddelande
07 maj 2020 17:05:00 CEST

  MIPS AB (PUBL) reg. no. 556609-0162 // mipscorp.com // Kemistvägen 1B, SE-183 79 Täby, Sweden

VD OCH STYRELSELEDAMOT I MIPS 
GENOMFÖR AKTIEFÖRSÄLJNING EFTER 
AVSLUTAD AKTIETECKNING I 
OPTIONSPROGRAM

Inför börsnoteringen av MIPS AB (” ”) i mars 2017 beslutade en extra bolagsstämma MIPS

att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter 

och anställda i MIPS. Under mars och april 2020 har teckningsoptioner utnyttjats för 

teckning av sammanlagt 883 750 nya aktier i MIPS. Någon ytterligare aktieteckning 

kommer inte att ske enligt incitamentsprogrammen.

MIPS VD, Max Strandwitz, och styrelseledamoten Pernilla Wiberg har efter genomförd 

aktieteckning valt att genomföra en försäljning av sammanlagt 120 000 aktier under 

eftermiddagen den 7 maj 2020, motsvarande knappt 0,5 procent av det totala antalet 

aktier i bolaget. Priset i försäljningen var 253 kronor per aktie.

Försäljningarna skedde primärt för att finansiera teckningslikviden i det tidigare 

optionsprogrammet och, såvitt avser MIPS VD Max Strandwitz, för att finansiera betalning 

av optionspremien i det nya optionsprogrammet där Max avser att teckna det maximala 

antalet teckningsoptioner som allokeras till honom.

För ytterligare information, kontakta

Max Strandwitz, VD och koncernchef 

 Max.Strandwitz@Mipsprotection.com

tel +46 709 61 17 54

Mats Vikström, t.f. CFO

Mats.Vikstrom@Mipsprotection.com

tel +46 733 39 50 00

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 39 

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

https://mipscorp.com/
http://www.mipscorp.com/
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Bifogade filer

VD och styrelseledamot i MIPS genomför aktieförsäljning efter avslutad aktieteckning i 

optionsprogram
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