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KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 
OPTICEPT TECHNOLOGIES AB (PUBL) DEN 23 
NOVEMBER 2022
OptiCept Technologies AB (publ) (”Bolaget”) höll den 23 november 2022 extra 
bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 november 2022 om nyemission av 
högst 9 952 369 aktier, en emission av högst 1 421 767 teckningsoptioner av serie TO5 
berättigande till teckning av totalt 1 421 767 aktier i Bolaget, samt en emission av högst 
1 421 767 teckningsoptioner av serie TO6 berättigande till teckning av totalt 1 421 767 aktier i 
Bolaget (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är 
registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt och fjorton 
(14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) aktier, en (1) 
teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6. Teckningskursen uppgår 
till 77,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 11,00 kronor per aktie. 
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 1 december 2022 till och med den 
15 december 2022. En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att under perioden 19 maj 2023 
till och med den 1 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 
70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets 
officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med 
den 16 maj 2023, dock lägst 0,09 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 19,25 kronor per aktie. 
En (1) teckningsoption av serie TO6 ger rätt att under perioden 18 september 2023 till och med 
den 29 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 
procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets 
officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2023 till och 
med den 14 september 2023, dock lägst 0,09 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 22,00 kronor 
per aktie.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet 
att öka med högst 895 713,21 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av 
serie TO5 och serie TO6 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka 
med ytterligare högst 255 918,06 kronor.
_____________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som 
offentliggjordes den 4 november 2022 och den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. 
Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans 
beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.investor.opticept.se.
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Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, VD
+46 73 268 05 70
Thomas.Lundqvist@opticept.se

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med 
högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart 
ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, 
förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos 
slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre 
produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi 
upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. 
OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi 
som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets 
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information:
OptiCept Technologies officiell hemsida
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