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Kommuniké från extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ)
På Alteco Medical AB:s extra bolagsstämma fredagen den 27 februari 2015 fattades följande beslut. Beslut
fattades med erforderlig majoritet.
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av högst 5 459 200 aktier. För varje befintlig aktie
erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Vid fulltecknad emission
tillförs aktiekapitalet 2 729 600 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade
att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 6 mars 2015. Även annan kan teckna i emissionen. För
varje tecknad aktie skall erläggas 2,50 kronor kontant.
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 12 mars 2015 till och med den 26 mars 2015.
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd
av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter
det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare
som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat
utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Jonas Jönmark, 0703 - 655 400.

Alteco Medical AB (org.nr. 556625-0840) - Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta
produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar
bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.

