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Pressmeddelande 24 oktober 2022 
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL 
NÅGOT LAND DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA 
LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN 
ÅTGÄRD VIDTAS. 

CIMON Acquisition påkallar inlösen av återstående aktier i TC TECH 
Sweden AB (publ) och begär avnotering 
CIMON Acquisition AB, org.nr 559347-5991, (”CIMON Acquisition”) har idag till styrelsen för TC TECH 
Sweden AB (publ) (”TCTECH”) påkallat inlösen av återstående aktier i TCTECH från de övriga 
aktieägarna i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande 
innehar CIMON Aquisition totalt 23.590.089 aktier i TCTECH, motsvarande cirka 92,9 procent av 
antalet aktier och röster i TCTECH.  

Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. 
CIMON Acquisition har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § 
aktiebolagslagen. 

CIMON Acquisition har även begärt att styrelsen för TCTECH ska ansöka om avnotering av aktierna i 
TCTECH från Nasdaq First North Growth Market.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Peter Mattisson, +46 70 855 34 34, peter.mattisson@cimon.se 

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 24 oktober 2022 klockan 14.00 

www.cimonacquisition.se  

Viktig information  

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om 
att förvärva aktier.  

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till pressmeddelandet kan i 
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. 
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt 
vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste 
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, 
förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig 
om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en 
överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CIMON Acquisition AB avsäger sig, i den mån 
det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana 
bestämmelser.  

 


