
Styrelsens förslag till beslut den 6 juli 2018 

Nyemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 3 769 644 
aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 327 489,06 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. Den som på avstämningsdagen är aktieägare har 
företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier av 
serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B. 

2. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter) ska 
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av 
aktier som tecknats utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt följande turordning: 
i första hand till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen, i förhållande till 
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; i andra hand till övriga 
tecknare i förhållande till tecknat belopp; i tredje hand till de som har lämnat 
emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, 
samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor. 

4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 27 augusti till och med den 10 
september 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning, senast den 
10 september 2018. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista, 
varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning 
utsänts. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens 
regler. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 

_______________________ 

 


