
Kommuniké från extra bolagsstämma i
Ortoma AB (publ)
 

Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har idag den 18 januari 2023 hållit extra
bolagsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid
stämman.

 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Ändringen avser aktiekapitalets och -antalets gränser samt vissa smärre, redaktionella
ändringar. Ändringarna föreslogs för att möjliggöra beslut om nyemission.

 

Förslag till beslut om företrädesemission av s.k. units, dvs. aktier och
teckningsoptioner

Stämman beslutade om en företrädesemission bestående av (i) nyemission av högst
13 213 920 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 453 531,20
kronor och (ii) nyemission av högst 6 606 960 teckningsoptioner av serie TO 2 B
berättigande till teckning av totalt 6 606 960 aktier i bolaget innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 726 765,60 kronor. De två emissionerna ska behandlas som
ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units. För beslutet och
emissionen gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som
publicerades den 28 december 2022.

 

Förslag till beslut rörande bemyndigande avseende övertilldelningsoption

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till
nyteckning av aktier. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet gäller för beslut om sammanlagt högst så många aktier
och/eller teckningsoptioner som berättigar till teckning av 2 727 272 aktier av serie B i
bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning och betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en så kallad övertilldelningsoption.

 



Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och alla övriga handlingar framgår av kallelse publicerad
den 28 december 2022.

 

Ortoma – Improved Performance

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh 
e-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för
kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre
långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer
och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5
miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I
Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.


