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Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)
Extra bolagsstämma avhölls idag den 29 november 2018 i Irisity AB (publ) där
aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 8 november
2018 om emission av 1 448 914 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med
130 402,26 kronor. Rätt att teckna aktierna, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, har tillkommit flertalet nordiska internationella institutionella samt
privata investerare och vissa större aktieägare i Bolaget. Samtliga 1 448 914 aktier har
tecknats.
Teckningskursen 17,50 kronor fastställdes genom ett accelererat
bookbuildingförfarande och motsvarar en rabatt om 13,8 procent mot
stängningskursen den 8 november 2018. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt
om ca 9 procent i förhållande till antalet aktier i Irisity efter Nyemissionen, varvid
antalet utestående aktier ökar med 1 448 914 från 16 126 430 till 17 575 344 och
aktiekapitalet ökar med 130 402,26 kronor från 1 451 378,70 kronor till 1 581 780,96
kronor.
Totalt tillförs Bolaget cirka 25 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets
utveckling och accelerera dess tillväxt, bland annat genom förstärkning av
organisationen genom rekrytering av personal vilket kan ske såväl genom
nyanställningar som genom förvärv av bolag med eftersökt kompetens och därvid öka
Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande
För ytterligare information:
Marcus Bäcklund, CEO
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com
Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com
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Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
30 november 2018 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the
Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above,
at 08:00 CET on November 30, 2018.
Om Irisity
Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande
algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande
enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI
algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio
pixlar.
IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av
äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.
Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor.
Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad
innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both
existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS
solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at
long distances during all light conditions down to 10 pixels only.
IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools,
overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.
Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an
obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry
sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.
Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS
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