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IVISYS AB (”IVISYS”) har mottagit teckningsförbindelser till ett värde av 6,46 MSEK, motsvarande 100 % av den kommande
emissionen. Teckningsförbindelserna kommer uteslutande från till bolaget närstående företag och personer. Det rör sig om VD
Mikael Sjöholm, CFO Maja Johansson, Ordförande Jakob Kesje, Ledamot Fredrik Schultz och Athanase Industrial Partners.
Teckningsförbindelserna blir enbart tillgodosedda i fall teckningsrätterna inte nyttjas fullt ut under emissionsperioden.

IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar
”Givetvis är jag glad för att personer med insyn har så stort förtroende för bolagets framtida utveckling att de önskar satsa ytterligare för
framtiden. Jag delar själv detta förtroende och hoppas att emissoinen kommer gynna alla bolagets trogna aktieägare.” säger IVISYS VD
Mikael Sjöholm.

CERTIFIED ADVISER
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
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FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB
Phone: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 November 2019.

OM IVISYS
IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade
algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och
sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som
kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för
närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och
erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.


