N.B. English translation is for convenience purposes only

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
The board of directors’ report referred to in Chapter 13, Section 6 and Chapter 14,
Section 8 of the Swedish Companies Act
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i
NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), anföra följande.
The board of directors of NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (the “Company”),
submits the following report as referred to in Chapter 13, Section 6 and Chapter 14,
Section 8 of the Swedish Companies Act.
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har följande händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat.
After the submission of the annual report for the financial year 2020, the following events
of material significance for the Company’s financial position have occurred.
1. Bolaget har under fjärde kvartalet 2021 påbörjat försäljning av sitt egenutvecklade
pulsbiopsisystem NeoNavia på de tre marknaderna Tyskland inkl tysktalande
länder, UK och Sverige.
During the fourth quarter of 2021, the company began sales of its proprietary pulse
biopsy system NeoNavia in the three markets Germany, including Germanspeaking countries, the UK and Sweden.
2. Covidpandemin har inneburit en försening av säljstart men samtidigt betydligt
lägre kostnader och bättre kassaflöde än planerat för 2021.
The Covid pandemic has meant a delay in the start of sales, but at the same time
significantly lower costs and better cash flow than planned for 2021.
3. Aaron Wong tillträde tjänsten som CFO den 1 februari 2022.
On February 1, 2022, Aaron Wong took office as CFO.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets
ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades.
Except as stated above, no other events of material significance for the Company’s
financial position have occurred after the annual report for the financial year 2020 was
submitted.
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