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Kommuniké från extra bolagsstämma
Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har lördagen den 30 november
genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.
Beslut om riktad nyemission.
Stämman beslutade om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor.
Genom den riktade nyemissionen ökas aktiekapitalet med högst 80 000 kronor genom
nyemission av 800 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.
Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite
Internet Ventures Holding AB med 600 000 aktier och Eastbridge Capital AB med 200 000
aktier. Teckning av aktier ska ske senast den 4 december 2019 och betalning för tecknade
aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga 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.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier enligt
nedanstående villkor.
Genom den riktade nyemissionen ökas aktiekapitalet med högst 70 000 kronor genom
nyemission av högst 700 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.
Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite
Internet Ventures Holding AB. Teckning av aktier ska ske senast den 1 oktober 2020 och
betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga
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.
Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för SARSYS-ASFT att vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan
komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan
tecknas genom utnyttjande av tecknings-optioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt.
Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till
marknadsmässiga villkor. Betalning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men
även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara
till nytta för Bolaget.

Beslut om förändring av styrelsen
Stämman beslutade att avvakta val av Petter Lundström med anledning av att
förvärvsprocessen med CNS Systems AB ännu inte är avslutad. Ledamoten Tord Cederlund
lämnar sin plats i styrelsen. Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram
till nästa ordinarie årsstämma:
Stefan Nordström, ordförande
Fredrik Graflind, ordinarie ledamot, VD
Ulrica Graflind, ordinarie ledamot
Malcolm Lilliehöök, ordinarie ledamot
Köpingebro den 1 december 2019
Styrelsen
För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt
e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0)
70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se
SARSYS-ASFT har nu inga fler inplanerade investerarträffar under 2019. Vi ber att få
återkomma med programmet för 2020. Den filmade presentationen från Aktiedagen i
Göteborg den 23 september finns att se på vår hemsida.
Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 december 2019
kl. 18:30.
SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom
flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och
militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export.
Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT
Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och
www.ngm.se
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