
Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)
TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i NetPorts Konferenslokal Amazonas,
Biblioteksgatan 4 i Karlshamn. Vid stämman var 53,3 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2019 och beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2021 ska bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Till styrelse valdes Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert
Johansson, Anders Jemail och Magnus Lindvall.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425
000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot.

Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan
komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande
aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde
med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Stämman beslöt enhälligt godkänna en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i
Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, CIMON Enterprise AB,
556545-6844, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolaget. Överteckning kan inte ske.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter överlåtas till nyckelmedarbetare i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2020 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp
och kyla ner material. TC TECH fokuserar på tillverkningsindustrin för avancerade plastdetaljer inom varierande applikationer
såsom Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar, front lights, optisk film, VR och Mikrofluider. TC Techs teknologi öppnar upp för
skapandet av mer avancerade mönster för massproduktion än vad som tidigare varit möjligt. TC TECH säljer färdiga system som
direkt kan integreras i kundens produktionskedja.

 

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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