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Förslag till beslut
§6 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om en företrädesmission
av högst 8 788 596 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst
439 429,78 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 37,4
MSEK. Antalet aktier ökar till högst 26 365 787 aktier och aktiekapitalet till högst 1 318
289,33 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
1. Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav
avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier. Rätt
att teckna aktier ska tillkomma befintliga aktieägare enligt följande:
i)

Varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och
två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen
bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom
ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem
som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare
aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra
hand till andra som har identifierats som lämpliga investerare av styrelsen, samt i
tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro
rata i förhållande till ställda garantier.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27 augusti 2018.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 29 augusti
2018 till och med den 14 september 2018, eller sådant senare datum som styrelsen
bestämmer.
5. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor.
6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och
betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av
aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
7. Ett beslut i enlighet med ovanstående förutsätter ingen ändring i bolagsordningen.
8. 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, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.

9. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning
enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som
krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
________________
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§7 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 1
(Övertilldelning avseende Garantiavtal)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission (övertilldelning) av högst 810 000
aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor. För
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som ingått
garantiförbindelse med bolaget i samband med den företrädesemission som ägt rum
29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018. Skälen till avvikelsen från
aktieägarens företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av
garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för teckningskursen är
enligt emissionsgarantins villkor.
3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018. Aktierna får
betalas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya
aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. 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, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som
krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
________________
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§8 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 2
(Övertilldelning intresse)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission av högst 2 000 000 aktier av serie B
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som tecknat aktier som inte
redan är delregistrerade och som inte ingått garantiförbindelse med bolaget i
samband med den företrädesemission som ägt rum 29 augusti 2018 till och med den
14 september 2018. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
tillförskansa bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för teckningskursen är
enligt emissionsgarantins villkor.
3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018. Betalning för
tecknade aktier ska erläggas kontant senast på dagen för teckning. Aktierna får
betalas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya
aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
5. 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, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som
krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
________________
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