
 

 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 11 december 2020 om 
företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, av högst 2 279 

218 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 151 947,82 kronor, och i övrigt i enlighet 
med nedan villkor. 

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för 
nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att en sådan aktieägare för 
varje en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt, där elva (11) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie. 

 

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. 
Sådan fördelning ska i första hand ske ska till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya 
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 nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning 

ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i 
förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. 

 
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 14 januari 2021. 
 
4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske på teckningslista eller genom kontant betalning under 

tiden från och med den 18 januari 2021 till och med den 1 februari 2021. Sker teckning på 
teckningslista ska betalning erläggas samtidigt som teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga 
tecknings- och betalningstiden. 

 
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från 

och med den 18 januari 2021 till och med den 1 februari 2021. Betalning ska erläggas kontant 
senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att 

förlänga tecknings- och betalningstiden. 

 
6. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget 

vid full teckning kommer att tillföras 2 051 296,20 kronor. 
 
7. 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. 

 
8. Beslutet om företrädesemissionen är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med 

styrelsens förslag om antagande av en ny bolagsordning enligt punkt 7 på dagordningen till extra 
bolagsstämman. 

 

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som 
kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden 
AB. 

 


