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Microo Systemaation AB (publ.):
(
F
Flaggning
smeddelaade
Micro Systemation
S
ns (”MSAB””) båda huvvudägare Heenrik Tjernbberg och Örj
rjan Gatu haar i en
framställlan till bolaagets styrelsse begärt attt 970 000 stt A-aktier skkall omstäm
mplas till B--aktier.
Efter om
mstämpling kommer Henrik Tjernnbergs inneh
hav att uppggå till 1 000 000 st A-ak
ktier
samt 7445 522 st B-aktier, motssvarande 400,2% av bollagets rösterr och 9,9% aav kapitalett. Örjan
Gatus innnehav kom
mmer att upppgå till 730 706 st B-ak
ktier, motsvvarande 2,7%
% av röstern
na och
4,1% avv kapitalet. MSAB
M
kom
mmer efter konvertering
k
gen att ha 1 000 000 st A-aktier saamt 16
720 0000 st B-aktierr.
–

Vi har under lång tidd innehaft rööstmajoritett i MSAB. Vi
V önskar nuu göra det lä
ättare
för externna ägare attt få inflytandde över föreetagets fram
mtid och ockkså öka
möjlighetterna till insstitutionellt ägande i MSAB,
M
sägerr båda huvuudägarna i ett
e
gemensam
mt uttalandee.

o Örjan Gatu
G meddellar samtidig
gt att de har för avsikt aatt avyttra deelar av
Henrik Tjernberg och
å
B-aktierrna under kommande år.
Frågor besvaras
b
avv Henrik Tjeernberg, 0700-5821304 eller
e
henrik.tjernberg@
@msab.com

2003 lansserade Micro Systemation
S
d egenutveccklade produkten – .XRY. XRY
den
X
gör det m
möjligt att snaabbt
avläsa infformation i mobiltelefoner. På några minnuter kan inneh
hållet i en moobiltelefon läsaas av och kopieras. För
brottsutreedande myndigheter är XRY
Y ett effektivtt hjälpmedel för
fö bevissäkrinng. Produkten är framtagen i
samarbetee med svenskaa polismyndiggheter. I novem
mber 2006 lev
vererades den tredje stora uuppgraderingen
n av
.XRY. XR
RY används idag globalt occh hanterar idaag majoriteten
n av mobilteleefonmodeller ffrån alla ledan
nde
mobilteleefontillverkaree.

Micro Sysstemation prooducerar modeerna tekniska lösningar med fokus på moobil teknik. Boolaget har ett välkänt
v
renomméé i de egenutveecklade produuktserierna SofftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag
g av ett
stort antaal myndigheterr och företag i hela världenn
Sedan den 1 decemberr 1999 noterass B-aktien i Micro
M
Systemattion på NGM Equity`s
E
aktieelista.
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