
Sensodetect inleder arbete med kontrollbalansräkning men
kapitalet är intakt.
Styrelsen i Sensodetect AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutade att inleda
processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor, under upprättandet av
kontrollbalansräkningen var kapitalet intakt.

Styrelsen i Sensodetect AB har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Bolagets egna kapital per 31 december 2018 understiger
hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav beslutade styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat
processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av Bolagets revisor. 

Kontrollbalansräkning har upprättats den 25 februari 2019 och det konstateras att det egna kapitalet är intakt efter senast genomförda
emission, Kontrollbalansräkningen har granskats av bolagets revisor.

Efter det att arbetet med att upprätta kontrollbalansräkningen inleddes och granskades av Bolagets revisor konstaterade revisorn att kapitalet
var intakt och återställt efter senaste emissionen. 

Bolaget fortsätter sin verksamhet enligt tidigare plan med fokus att få ut produkten på marknaden.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Feb 2019.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och
mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället,
patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är
listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


