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Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ). 
 
 
Vid extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) (”Bolaget”) den 22 september 2021 fattades i huvudsak 
följande beslut.  
 

• Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad 
nyemission av 2 700 000 aktier till en slutlig teckningskurs om 49 kronor per aktie. Rätt att 
teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommit Erik 
Penser Bank AB som agerat settlementbank i emissionen och som tecknat aktierna i ett antal 
institutionella investerares ställe. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv 
finansiering som möjligt för Bolagets förvärv av Agent Video Intelligence Ltd (”Agent VI”) samt 
för att säkra Bolagets behov av rörelsekapital. 
 

• Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill 
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier för att finansiera den del av köpeskillingen för 
förvärvet av Agent VI som ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget. Emission ska 
kunna genomföras som apport- eller/och kvittningsemission. Emission får endast ske till de 
villkor som överenskommits mellan parterna i avtalet om förvärv av aktierna i Agent VI. 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärvet av 
Agent VI och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att erlägga 
köpeskillingen avseende förvärvet av Agent VI. 
 

• Slutligen beslutade extra bolagsstämman att välja Dorian Barak till ny styrelseledamot i Bolaget 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 
 
Vid extra bolagsstämman var cirka 40,41 procent av rösterna representerade. 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Marcus Bäcklund, VD, Irisity 
Telefon: +46 771 41 11 00 
E-mail: marcus.backlund@irisity.com 
 
Andreas Höye, CFO, Irisity 
Telefon: +46 769 01 34 51 
E-mail: andreas.hoye@irisity.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 
september 2021, kl. 13:00 (CEST). 
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About Irisity 
 
Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered 
algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive 
intelligent devices. IRIS™, our fully cloud based SaaS solution, detect with high precision unwanted 
activity and behavior at long distances. 
 
Staying at the forefront of technology innovation we continue developing agile algorithms providing the 
best possible security solutions for clients worldwide.  
 
 
The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS 
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  certifiedadviser@penser.se 


