
 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB 
 

Lund, 2 mars 2016 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades 

följande huvudsakliga beslut. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om apportemission av aktier i samband med 

genomförande av ett eller flera av förvärven av Pen Generation Inc., w'inspire GmbH och 

Destiny Wireless Ltd.  

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller 

konvertibler 

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 

styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, 

besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras 

och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 105 000 

000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och 

röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jörgen Durban, styrelseordförande  

Anoto Group AB 

+46 70 326 66 81 

 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värde-

pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016. 

Om Anoto Group  
Anoto är världsledande inom digitala skriv- och ritningslösningar. 
Anotos teknologiplattform och produkter möjliggör användande av penna med hög 
precision på hög nästan alla ytor --- allt från att fånga och digitalisering handskrivna 
anteckningar och blanketter på papper till att designa, skapa och samarbeta på 
stora interaktiva displayer, whiteboard, och väggar upp till 24 
fot. Anoto, dess strategiska licenspartners, och utvecklare erbjuder en bred portfölj 
av produkter, applikationer och tjänster till företagskunder, konsument- 
och utbildningsmarknaden, inklusive bäst i   klassen avseende digitala anteckningar, kreativa 
lösningar, samarbetslösningar, klassrums- och utbildningslösningar 
samt dokumenthantering.  
Anoto Group har ca 150 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i 
Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, San Fransisco and 
Boston (USA) samt Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm 
Small Cap-lista under tickern ANOT. 

För mer information om Anoto eller Livescribe: www.anoto.com,  
Följ oss på Twitter: @anoto 
  

http://www.anoto.com/
https://twitter.com/Anoto

