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Huvudägare ställer ut köpoptioner till tre 
nyckelpersoner i bolaget
Tre nyckelpersoner hos Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science”); VD Gisli 
Hennermark, CFO Anna Ahlberg och CTO Anders Larsson har avtalat om förvärv av sammanlagt 
110 000 köpoptioner i Surgical Science. Optionerna är utställda från de två huvudägarna och 
styrelseledamöterna Jan Bengtsson (Marknadspotential AB) och Roland Bengtsson (Semelin 
Kapitalförvaltning AB), vilket innebär att köpoptionerna inte medför någon utspädning för övriga 
aktieägare vid utnyttjande.

Innehavare äger rätt att för varje köpoption förvärva en (1) aktie i Surgical Science. Optionernas 
löptid är ca 2 år och 3 månader och påkallande av lösen av aktier med stöd av köpoptionerna kan 
äga rum mellan 10 december 2023 och 10 januari 2024. Lösenpriset per aktie ska uppgå till ett 
belopp om 334,60 kronor. Priset på köpoptionen har fastställts till 23,10 kronor och har beräknats 
med Black & Scholes värderingsmodell.

Per idag äger optionsutställarna totalt 14 750 692 aktier i Surgical Science, motsvarande 29,0 
procent av aktierna och rösterna.

Göteborg den 23 september 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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