Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen
Såsom redogörelse enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen får styrelsen i LightLab Sweden AB (publ),
org.nr 556585-8981 (”Bolaget”), anföra följande.
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har följande händelser av väsentlig
betydelse för Bolagets ställning inträffat.
1. Efter styrelsebeslut 6 maj 2015 om en riktad emission investerar Wallenius Water AB, via sitt
systerbolag Wallstreet AB, två (2) miljoner kronor genom att Wallstreet AB i den riktade
nyemissionen tecknar 1 666 666 B-aktier i LightLab till en teckningskurs om 1,20 kronor per
aktie.
2. LightLab informerar 27 maj 2015 om positiva resultat och nästa steg inom UV-rening i
samverkan med Wallenius Water AB
3. Utfallet av teckningsoptionerna TO 8 B redovisades 9 juni 2015. Totalt tecknades 37 808 aktier
med stöd av TO 8 B, vilket tillfört Bolaget cirka 45 KSEK
4. Styrelsen beslutade den 22 juni 2015 om en konvertibelemission på sex (6) miljoner kronor till
Östersjöstiftelsen, Gålöstiftelsen och Kåre Gilstring. Konvertibeln löper med 10% ränta till och
med den 30 juni 2016. Konverteringskursen är bestämd till 75 öre per aktie. Denna lösning,
som beslutats med stöd av det bemyndigande som lämnats vid årsstämman den 7 maj 2015, är
emellertid att betrakta som en form av bryggfinansiering fram till fjärde kvartalet 2015, då en
företrädesemission av B-aktier är planerad. Östersjöstiftelsen, Gålöstiftelsen och Kåre Gilstring
avser i den emissionen att teckna aktier genom att kvitta sina respektive konvertibla
fordringar. Samtliga aktieägare får således möjlighet att teckna aktier på motsvarande villkor.

Stockholm med flera orter den 3 juli 2015
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Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi, EEE Light® Technology . LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets
aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.
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