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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier och notering av Bolaget på
Spotlight Stock Market meddelar styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org. nr. 559014-9117, att
följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste
årsredovisningen:


Bolaget har sedan årsstämman den 2018-03-16 genomfört och registrerat emission av 66 000
aktier till kurs 72,72955 kronor till NKY Medical Ltd, Kina genom kvittning av fordran på
4 800 150 kr. Emissionen är registrerad av Bolagsverket.



Bolaget har sedan årsstämman den 2018-03-16 genomfört emission av konvertibler á 1 krona
styck, totalt 11 478 861 kronor, som löper med 10 % ränta och dessa har konverterats till
157 552 aktier till kurs 80 kronor per aktie. Emissionen är registrerad av Bolagsverket.



Bolaget har genomfört en uppdelning av antalet aktier, split 10:1. Därigenom uppgår antalet
aktier till 9 143 520. Split har registrerats hos Bolagsverket den 2018-10-01.



Styrelsen har sedan årsstämman utökats med en person, Carina Bolin och minskat med en
person, P-O Wallström.



Bolaget har beslutat om utgivande av sammanlagt optioner med rätt att teckna 550 000 nya
aktier i Bolaget senast i oktober 2021 till Anna Eriksrud, Magnus Olsen och Kai-Uwe –
Schässburger enligt beslut på bolagsstämma i augusti.



Bolaget har sedan årsstämman tagit upp lån från aktieägare uppgående till 5,7 MSEK och
förväntas ta upp ytterligare lån på ca 10 MSEK före den planerade noteringen på Spotlight
Stock Market i december.



Bolaget har beslutat om och registrerat ny bolagsordning och bolaget är publikt.



Utöver dessa händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning
inträffat sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
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