
Styrelsen i Evendo AB (publ) fastställer avstämningsdag för
sammanläggning
Den extra bolagsstämman i Evendo AB (publ) ("Evendo" eller "Bolaget") beslutade den 21 september 2018 i enlighet med styrelsens
förslag att Bolagets aktier ska läggas samman med villkoret 1:1.000, innebärande att tusen (1.000) aktier läggs samman till en (1) aktie
("Sammanläggningen"). För att möjliggöra Sammanläggningen beslutades även om en nyemission och ändring av gränserna för antalet
aktier i Bolagets bolagsordning.

Avstämningsdagen för Sammanläggningen är nu fastställd av Bolagets styrelse till den 5 oktober 2018. Sammanläggningen innebär att
befintliga aktier av serie B kommer att handlas med en ny ISIN, SE0011751932, från och med 4 oktober 2018.

Sista dag för handel med aktie innan Sammanläggningen 3 oktober 2018
Första dag för handel med sammanlagd aktie (ny ISIN-kod) 4 oktober 2018
Avstämningsdag för Sammanläggningen 5 oktober 2018
Sammanlagda aktier bokförda i Euroclear 8 oktober 2018

Genom Sammanläggningen kommer det totala antalet aktier av serie A att minska från 2.367.261.000 till 2.367.261 aktier och det totala
antalet aktier av serie B kommer att minska från 2.807.267.000 till 2.807.267 aktier.

Till följd av Sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget från och med den 4 oktober 2018 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för A-aktien
är SE0011751924 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0011751932. Aktierna som erhålls genom Sammanläggningen registreras på
aktieägares VP-konton måndagen den 8 oktober 2018, det vill säga den första vardagen efter avstämningsdagen för Sammanläggningen.

Sammanläggningen innebär att Bolagets aktieägare kommer att erhålla ett nytt antal aktier i proportion till sitt tidigare innehav per
avstämningsdagen den 5 oktober 2018. Aktieägare vars innehav inte är jämnt delbara med tusen (1.000) på avstämningsdagen kommer att
vederlagsfritt erhålla aktier från majoritetsaktieägaren Kasper Larsen i syfte att deras respektive innehav ska bli jämnt delbart med tusen
(1.000). Tillhandahållande av sådana aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Kasper Kjærbye Larsen, styrelseledamot och verkställande direktör
Tel: +45 28 83 92 01
kkl@evendo.com 


