
  

 

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission  

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 3 645 

166 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 139 309,25570 kronor. För 

beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Per avstämningsdagen den 28 augusti 2020, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren 
till fyra (4) teckningsrätter. Tjugofem (25) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie. Det antecknas att 1 845 000 aktier i Bolaget, enligt separat beslut av styrelsen, har 
emitterats samt att dessa aktier förväntas tecknas, registreras och föras in i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen. Samtliga av dessa aktier förväntas 
således äga rätt att delta i företrädesemissionen. Det antecknas att om emissionen 
fulltecknas med stöd av ratio 4:25 enligt ovan kommer emissionen att omfatta högst 3 634 
560 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 138 903,92053 kronor. 

Om 1 000 000 aktier av ovannämnda 1 845 000 aktier tecknas, registreras och förs in den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen ska antalet teckningsrätter 
som varje befintlig aktie ger rätt till justeras till en (1) teckningsrätt och antalet 
teckningsrätter som krävs för teckning av en (1) ny aktie justeras till sex (6), innebärande att 
högst 3 645 166 aktier emitteras med en ökning av aktiekapitalet med högst 139 309,25570 
kronor.  

Om inga av ovannämnda 1 845 000 aktier tecknas, registreras och förs in den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken före avstämningsdagen ska antalet teckningsrätter som varje 
befintlig aktie ger rätt till justeras till en (1) teckningsrätt och antalet teckningsrätter som 
krävs för teckning av en (1) ny aktie justeras till sex (6), innebärande att högst 3 478 500 aktier 
emitteras med en ökning av aktiekapitalet om högst 132 939,69217 kronor.  

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om 
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande: 

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i 
förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, 
vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningslista och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas dem som garanterat nyemissionen 
enligt särskilt avtal med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras 
respektive ställda emissionsgarantier. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 10,00 kronor. 

4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden 
1 – 15 september 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma 
tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas 



  

 

utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i 
avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. 

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter av dem som garanterat nyemissionen 
enligt särskilt avtal med Bolaget ska ske på separat teckningslista senast den 18 september 
2020. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter av dem som garanterat 
nyemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget ska erläggas kontant i enlighet med 
instruktioner i sådant avtal, dock senast tredje bankdagen efter anmodad betalning.  

5. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

7. Christoffer Benninge och Erik Ellenius, Roschier Advokatbyrå AB, bemyndigas att var för sig 
vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB. 

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om 
nyemission 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 436 147 aktier, med 
eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med 
bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Bemyndigandet föreslås gälla parallellt 
med vid årsstämman den 26 maj 2020 beslutat bemyndigande. 

I syfte att säkerställa företrädesemissionen under punkten 6 ovan har Bolaget ingått 
garantiförbindelser med vissa garanter. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga betalning till garanterna 
för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan garanterna och Bolaget. 
Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i 
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna. 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket 
eller på grund av andra formella krav. 

 


