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Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB
Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som 
bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För 
fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, att godkänna styrelsens beslut om 
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade den 10 
augusti 2022, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av 
högst 6 599 399 stamaktier till en teckningskurs om 6,44 kronor per aktie. Avstämningsdag för 
deltagande i nyemissionen kommer att vara den 8 september 2022 och teckningsperioden kommer 
att löpa från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

Emissionsbemyndiganden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut 
om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2 339 787 stamaktier. Bemyndigandet 
ska kunna användas för att emittera aktier till Egis Technology Inc i enlighet med den utökningsoption 
som bolaget offentliggjorde den 10 augusti 2022.

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens föreslag, att bemyndiga styrelsen att fatta 
beslut om nyemission av stamaktier och/eller konvertibler om sammantaget högst 20 procent av 
aktiekapitalet per tidpunkten för beslutet om nyemission.

Kontakter

Patrick Höijer, VD
E-mail: patrick.hoijer@precisebiometrics.com

Om oss

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget 
erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin 
egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise har två affärsområden; Digital 
Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. 
Precise aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (PREC). För mer information, vänligen besök www.
precisebiometrics.com
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