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Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)
Sdiptech AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.
Med anledning av covid-19 och myndigheternas råd hölls bolagsstämman genom förhandsröstning (s.k.
poströstning) utan någon fysisk närvaro.
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom
apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för
eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering
därav.
Stockholm den 17 december 2020
Sdiptech AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs
preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00,
certifiedadviser@penser.se Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande
samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.
Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter.
Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december
2020, 10:45.

