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Beslut från extra bolagsstämma i Stresscompany AB den 14 april 2015  
 Christer Köhler, doktor i neurovetenskap, väljs till ny styrelseledamot. Christer Köhlers erfarenhet som 

forskningsområdeschef inom globala läkemedelsbolag som AstraZeneca och Hoffman-La Roche och 

kontaktnät kommer att vara en stor tillgång för bolaget.  

 Bolagets firma ändras från Stresscompany AB (publ) till Papilly AB (publ). Ändringen innebär att aktien 

kommer att handlas under kortnamnet PAPI efter registrering hos Bolagsverket. 

 En mindre förändring av bolagsordningens § 8 ”Deltagande i bolagsstämma” beslutades vilket innebär 

att klockslag inte längre anges för när anmälan till bolagsstämma ska ske.  

 Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor genom en riktad 

emission, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 

185 185,125 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Svein-Erik Nilsen genom Alive Invest 

och styrelseordförande för Stresscompany AB, Anders Struksnes genom Enercon Captial LTD . 

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid 

Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 25 mars 2017, till en konverteringskurs om 6,75 

kronor. Lånet löper med nio (9) procents årlig ränta. Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla 

förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att 

Bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna 

på försäljning och marknadsföring. 
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För ytterligare information hänvisas till: 

 

Om Stresscompany 

Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för 
internetbaserade hälsotjänster. Bolagets vision är att bryta samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där 
stress ofta är en bidragande faktor till ohälsa. Tillsammans med ledande aktörer utvecklar Stresscompany produkter och 
tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. Bolagets 
tjänster har utvecklats i samarbete med ledande forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. 

Stresscompany AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2015, klockan 16:15 svensk tid (CET). 
Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets 
Certified Advisor. 
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