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Pressmeddelande, 2011-05-16

Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical
AB (PUBL)
Episurf Medical AB (publ) (”Bolaget”) höll under fredagen den 13 maj 2011 extra bolagsstämma i Stockholm varvid
nedanstående beslut fattades.
Beslut att godkänna att styrelsen fattar beslut om nyemission av aktier enligt tidigare bemyndigande
Bolagsstämman beslutade att godkänna att styrelsen genom utnyttjande av befintligt bemyndigande från stämma
den 30 augusti 2010 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt
för aktieägarna. Beslutet fattades enhälligt. Serendipity Innovations AB (”Serendipity”) deltog inte i beslutet.
Beslutet innebär att de villkor som angivits i Aktiemarknadsnämndens beslut (2011:11) för att Serendipity skall
medges undantag från budplikt, om Serendipitys aktieinnehav i Bolaget genom teckning av aktier i nyemission som
beslutas av styrelsen skulle komma att motsvara 30 % eller mer av röstetalet i bolaget, har uppfyllts.
För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen som oﬀentliggjordes den 29 april 2011 och som finns
tillgänglig på www.episurf.com
Beslut om styrelsearvoden
Bolagsstämman beslutade, med ändring av tidigare beslut, att arvode till styrelsen skall utgå med 130 000 kr att
fördelas med 42 000 kr till envar av Björn Varnestig och Thomas Nortoft samt med 23 000 kr till envar av Leif Ryd och
Saeid Esmaeilzadeh.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Homan Panahi
IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 763-989 666
E-post: ir@episurf.com
Kort om Episurf: Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer™) samt kirurgiska borrmallar
(Epiguide™) för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas
för varje individs unika anatomi och skada. Episurfs implantat gör det möjligt att reparera broskdefekter i ett tidigare
skede. Konceptet ger också ökade möjligheter att minska utbredningen/uppkomsten av degenerativa
ledsjukdomar så som artros.
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