
 

Extra bolagsstämma i Anoto beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta 

om nyemission av aktier och/eller konvertibler 

 
Extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) avhölls den 2 januari 2015. Stämman beslutade 
att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna styrelsens förslag enligt styrelsebeslut den 2 

december 2015 att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier 

och/eller konvertibler. 
 
Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens förslag om 
bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 

aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med 

bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionslikviden vid emission av aktier 

och/eller konvertibler får därvid inte överstiga ett belopp om sammanlagt USD 

4 000 000 eller motsvarande belopp i SEK på emissionsdagen. 
 
För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för ovanstående, se Anotos 
pressmeddelande den 10 december 2014. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Stein Revelsby                                                         
VD och koncernchef                                             
Tel. +46 (0)733 45 12 05 
 
Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929                                                                                                
Box 4106    
SE-227 22 Lund 
Tel.: +46 46 540 12 00 
www.anoto.com 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2015.  
 
Om Anoto Group 
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och 
pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt 
partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring 
och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och 
finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt 
huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby 
(Storbritannien), Boston & Los Angeles (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är 
noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: 
www.anoto.com 
  


