STYRELSENS FÖR LIFEASSAYS AB (PUBL):S FÖRSLAG I
FRÅGA OM BOLAGET SKA GÅ I LIKVIDATION

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en
kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets
registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om huruvida bolaget
ska gå i likvidation.
Förslag
1. Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av
bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare.
2. Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en
likvidator.
3. Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2019.
4. Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.
5. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
___________
Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a.
förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering,
inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en
sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. Styrelsen
konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera
betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.
Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för bolaget att fortsätta sin verksamhet, och
föreslår därför att aktieägarna röstar nej till förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultat att
bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver
emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken
aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den
nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om
denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.
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