Pressmeddelande
Stockholm den 30 juli 2019

Bolagsverket godkänd ändring av bolagsordningen avseende gränserna för
antal aktier och minskning av aktiekapitalet för Ellen AB
På årsstämman 9:e maj 2019 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och minskning av aktiekapitalet för
avsättning till fritt eget kapital. Detta beslut ses som giltigt endast om det biträds av
aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. Verkställande av beslutet avseende minskning av
aktiekapitalet till fritt eget kapital kräver tillstånd från Bolagsverket.
Bolagsstämman beslutade enligt nedan punkter a-b, och skall fattas som ett beslut.
a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier
Tidigare Lydelse :

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst
40 000 000 kronor.

Ny lydelse :

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000
kronor.

b) beslut om minskning av aktiekapitalet
Beslutet innebär att Ellen AB minskar aktiekapitalet med 24 322 353,40 kronor. Minskningen
genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet avsätts till fritt eget kapital. Efter
minskningen kommer Ellen ABs aktiekapital att uppgå till 1 000 000,00 kr fördelat på 253 223 534
aktier envar med kvotvärde om cirka 0,004 kronor.
Bolagsverket har 24:e juli 2019 registrerat tillstånd för minskning av aktiekapital för Ellen AB enligt
ovan.
För mer information gällande årsstämmans beslut från den 9 maj 2019 se;
https://www.ellen.se/arsstamma/

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost cn@ellen.se
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli kl. 15.00 CEST.

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen ® som innehåller
Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème
som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett
pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen
och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom
ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

