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Security Beyond Human Intelligence 

	
Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) 
 
Aktieägarna i Irisity AB (publ) har den 5 november 2020 hållit extra bolagstämma 
enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 
av bolags- och föreningsstämmor, varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga 
framlagda förslag. 
 
Stämman valde Lennart Svantesson till ordförande vid stämman och Håkan Krook till justeringsperson. Stämman 
godkände röstlängden som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna 
förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen. Stämman godkände förslaget till dagordning och 
beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.  
Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av 2 463 053 aktier till svenska institutionella 
investerare av den 19 oktober 2020. Bolaget har genom den riktade nyemissionen tillförts 50 MSEK. Aktierna i den 
riktade emissionen har tecknats av TIN Fonder, Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder.  För ytterligare 
information om beslutet vänligen se bolagets pressmeddelande av den 19 oktober 2020.  
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns 
tillgängliga på bolagets hemsida.  
 
 
För ytterligare information: 
 
Marcus Bäcklund, Irisity CEO 
Phone: +46 771 41 11 00 
E-mail: marcus.backlund@irisity.com 
 
Andreas Höye, Irisity CFO 
Phone: +46 769 01 34 51 
E-mail: andreas.hoye@irisity.com 

 

About Irisity 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, 

powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems 

from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s fully cloud based SaaS solution, turns attention on true 

events rather than false alarms. Irisity’s high-precision algorithms detect human activity at long distances during 

all light conditions down to few pixels only. IRIS™ currently serves a wide range of security applications for 

hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.  

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS 
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