
Bilaga 3   

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)  

 

Med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission förutsatt av bolagsstämmans godkännande 

meddelar styrelsen i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729, att följande händelser av 

väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen: 

 

• Den 24 maj 2017 publicerades delårsrapport för perioden januari – mars 2017 där väsentliga 

händelser under perioden framgår, Bilaga 3.1. 

 

• Den 1 augusti 2017 publicerades halvårsrapport för perioden januari – juni 2017 där 

väsentliga händelser under perioden framgår, Bilaga 3.2. 

 

• Den 30 november 2017 publicerades delårsrapport för perioden januari – september 2017 där 

väsentliga händelser under perioden framgår, Bilaga 3.3. 

  

• Den 4 december 2017 publicerades genom pressmeddelande att ExpreS2ion inleder samarbete 

gällande in vitro-diagnostikprodukter med Institut Virion\Serion GmbH, Bilaga 3.4. 

 

• Den 11 december 2017 publicerades genom pressmeddelande att ExpreS2ion och Intravacc 

ingår samarbetsavtal, Bilaga 3.5. 

 

• Den 28 december 2017 publicerades genom pressmeddelande att patent för ExpreS2ions 

kärnplattform godkänts i Indien, Bilaga 3.6. 

 

• Utöver dessa händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 

inträffat sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. 

 

 

Helsingborg den 15 januari 2018 

 

 

________________________  ________________________ 

Martin Roland Jensen, ordf.   Jakob Knudsen 

 

 

________________________  ________________________ 

Gitte Pedersen    Allan Rosetzsky 
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Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) 
över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 
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