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Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § 
aktiebolagslagen (2005:551)  
Med anledning av styrelsens för Episurf Medical AB (publ), organisationsnummer 556767-0541 
(”Bolaget”), förslag att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning 
av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt förslaget att bolagsstämman ska besluta om riktad 
nyemission till nya CFO:n Pål Ryfors, avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § 
aktiebolagslagen. 
 
Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnades har bl.a. följande händelser inträffat: 
 

- Årsstämma avhållen den 6 maj 2015 beslöt att genomföra en riktad nyemission till Michael Edward 
McEwan, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om 16 877 aktier av serie B. 

- Årsstämman beslöt att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga 
anställda. 

- Årsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de 
gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom. 

- Rosemary Cunningham Thomas har tillträtt som ny VD för Bolaget. Hon har mer än 25 års erfarenhet 
från olika positioner inom läkemedels- och medicinteknikbranschen med fokus på de europeiska 
samt nordamerikanska marknaderna. Hon har lett och drivit utveckling i såväl stora globala 
börsnoterade bolag som i mindre nyetablerade aktörer. Rosemary tillträdde som VD den 29 juni 
2015. 

För de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen 
för räkenskapsåret 2014 lämnades hänvisas i övrigt till Bolagets pressmeddelanden och delårsrapport för 
första kvartalet 2015, vilka samtliga finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.episurf.com. 
 
Till denna redogörelse fogas som Bilaga 1 en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 med däri 
intagen revisionsberättelse samt yttrande om denna redogörelse från Bolagets revisor enligt 13 kap. 6 § 
fjärde punkten aktiebolagslagen. 
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