
Punkt 7: Förslag 0ll beslut om nyemission med företrädesrä: för 

befintliga ak0eägare 

Företrädesemission av aktier  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 13 761 397 aktier, innebärande en 
ökning av aktiekapitalet med högst 6 880 698,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till 

det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt 

och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. 

2. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. 

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt 

teckna nya aktier ska vara den 15 december 2022. 

4. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom 

kontant betalning under perioden från och med den 19 december 2022 till och med den 

2 januari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.  

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på särskild 

teckningslista under perioden från och med den 19 december 2022 till och med den 

2 januari 2023, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 

nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt 

(dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på 

avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen 

har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden 

AB förda aktieboken. 

7. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen 

för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd 

av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: 

a. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 

oavsett om tecknaren var aktieägare i bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid 

överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 

teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av 

teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till 

det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 

genom lottning. 

c. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som 

ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i 

den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

8. VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella 

skäl. 

Majoritetskrav  

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
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