
Kommuniké från extra bolagsstämma i
SyntheticMR
Extra bolagsstämma i SyntheticMR AB (publ) ("SyntheticMR" eller "Bolaget") hölls idag
den 29 mars 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, enhälligt att godkänna den
av styrelsen beslutade nyemissionen av högst 1 250 000 aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 48 SEK per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra för Bolaget att
anskaffa kapital på ett snabbt och effektivt sätt vilket i sin tur ger flexibilitet för potentiella
investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på
aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland
potentiella institutionella investerare. Ytterligare skäl till avvikelsen är att det bedömts vara
positivt att aktieägandet i Bolaget ökar bland institutionella investerare. En samlad bedömning
och noggrant övervägande har gjorts av styrelsen, varvid en nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt anses vara ett mer motiverat alternativ för Bolagets aktieägare än
en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares
intresse.

Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och det är därför
styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande
marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 27 750,0000 SEK från 896 897,3160 SEK till 924
647,3160 SEK. Antalet aktier och röster ökar med 1 250 000 från 40 400 780 till 41 650 780
aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 3 procent
av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av
den riktade emissionen.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de
fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Harrysson, VD

+46 70 529 29 87

ulrik.harrysson@syntheticmr.com

Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations

+46 70 619 21 00

johanna.noren@syntheticmr.com

Om SyntheticMR

mailto:ulrik.harrysson@syntheticmr.com
mailto:johanna.noren@syntheticmr.com


SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk
Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera
justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda snabb undersökning. Produkten
SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder,
vävnadssegmentering och kvantitativ data på hjärnan. SyMRI MSK tillhandahåller flera
kontrastbilder och kvantitativ data för MSK-anatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA
510 (k) godkänt, SyMRI MSK är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och
USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. För mer
information, se www.syntheticmr.com.


