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PRESSMEDDELANDE                                  10 augusti 2020 

 
 
KOMMUNIKÉ FRÅN JONDETECH SENSORS AB:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 10 AUGUSTI 2020  

Extra bolagsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, (”Bolaget”), ägde rum 
måndagen den 10 augusti 2020 genom poströstningsförfarande. Den extra bolagsstämman beslutade 
bland annat följande:  

Beslut om företrädesemission 
Stämman beslutade, i enlighet styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 3 645 166 aktier, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 139 309,25570 kronor. 

Per avstämningsdagen den 28 augusti 2020, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till fyra (4) 
teckningsrätter. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det antecknas att 
1 845 000 aktier i Bolaget, enligt separat beslut av styrelsen den 19 juli 2020, har emitterats samt att dessa 
aktier förväntas tecknas, registreras och föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken före 
avstämningsdagen. Samtliga av dessa aktier förväntas således äga rätt att delta i företrädesemissionen. 
Det antecknas att om emissionen fulltecknas med stöd av ratio 4:25 enligt ovan kommer emissionen att 
omfatta högst 3 634 560 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 138 903,92053 kronor. 

Om 1 000 000 aktier av ovannämnda 1 845 000 aktier tecknas, registreras och förs in den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen ska antalet teckningsrätter som varje befintlig aktie 
ger rätt till justeras till en (1) teckningsrätt och antalet teckningsrätter som krävs för teckning av en (1) ny 
aktie justeras till sex (6), innebärande att högst 3 645 166 aktier emitteras med en ökning av aktiekapitalet 
med högst 139 309,25570 kronor. 

Om inga av ovannämnda 1 845 000 aktier tecknas, registreras och förs in den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken före avstämningsdagen ska antalet teckningsrätter som varje befintlig aktie ger rätt till 
justeras till en (1) teckningsrätt och antalet teckningsrätter som krävs för teckning av en (1) ny aktie 
justeras till sex (6), innebärande att högst 3 478 500 aktier emitteras med en ökning av aktiekapitalet om 
högst 132 939,69217 kronor. 

För varje tecknad aktie ska erläggas 10,00 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska 
ske genom betalning under perioden 1 – 15 september 2020. Teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning 
för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i 
avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Teckning av nya 
aktier utan stöd av teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget 
ska ske på separat teckningslista senast den 18 september 2020. Betalning för aktier som tecknas utan 
stöd av teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget ska erläggas 
kontant i enlighet med instruktioner i sådant avtal, dock senast tredje bankdagen efter anmodad 
betalning. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas 
offentliggöras omkring den 28 augusti 2020. 
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Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission 
Stämman beslutade, i enlighet styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 436 147 aktier, med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, 
kvittning eller kontant betalning. Bemyndigandet gäller parallellt med vid årsstämman den 26 maj 2020 
beslutat bemyndigande.  

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska 
kunna ske för att erlägga betalning till garanter i företrädesemissionen för deras garantiersättning enligt 
garantiavtal ingånget mellan garanterna och Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. 
Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka 
som ska äga rätt att teckna aktierna. 

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns 
tillgängliga på bolaget hemsida, www.jondetech.se.  

För mer information, kontakta: 

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: per.lindeberg@jondetech.se 

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 
augusti 2020 kl. 13:30 CEST. 

Om JonDeTech 
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som 
bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella 
sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en 
mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets 
grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified 
Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs 
mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: 
www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.b  


