FÖRSLAG I FRÅGA OM BOLAGET SKA GÅ I LIKVIDATION

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) lämnar följande förslag till den extra bolagsstämman i bolaget (den
andra kontrollstämman).
Bakgrund
Vid extra bolagsstämma den 5 april 2019 (första kontrollstämman) framlades av styrelsen upprättad
kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande.
Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade
aktiekapitalet. Vid den första kontrollstämman beslutades att bolaget inte skulle gå i likvidation.
Eftersom den kontrollbalansräkning som lades fram vid den första kontrollstämman utvisade att det
egna kapitalet inte uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman beslutade att bolaget
inte skulle gå i likvidation, ska bolagsstämman enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen inom åtta månader
från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra
kontrollstämman).
Styrelsens primära förslag – fortsatt drift
För att åtgärda kapitalbristen vidtog bolaget bl.a. följande åtgärder. Efter beslut vid extra
bolagsstämma den 28 juni 2019 har bolaget genom att emitterat 55 857 934 B-aktier i en
företrädesemission erhållit kapitaltillskott om cirka 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid
samma bolagsstämma beslutades även om en minskning av aktiekapitalet med cirka 21,2 miljoner
kronor och erforderliga bolagsordningsändringar. Till följd av detta är det egna kapitalet helt återställt
innebärandes att det återigen uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Mer information om
företrädesemissionen och andra beslut som fattades vid samma bolagsstämma finns tillgänglig på
www.lifeassays.com.
Styrelsen ska enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen inför den andra kontrollstämman upprätta en ny
kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och låta bolagets revisor granska
den. Den nya kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna ska läggas fram på den
andra kontrollstämman. Styrelsen har per den 31 augusti 2019 upprättat en ny kontrollbalansräkning
och låtit bolagets revisor granska den. Kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet uppgår till
minst det registrerade aktiekapitalet och således är helt återställt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt
drift av bolaget.
Styrelsens sekundära förslag - likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget om fortsatt drift av bolaget skyldig att lägga fram förslag om
likvidation. Under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare,
föreslår styrelsen därför i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation enligt
följande.
Styrelsen menar att det saknas skäl för likvidation. Alternativ till likvidation är att bolaget drivs vidare.
Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.
Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2021.
Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till
likvidator.

__________
Lund i september 2019
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

