
Bilaga 4 
 
 
 
 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission  
(fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande) 
 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det bilagda beslutet om nyemission av aktier som 
styrelsen den 24 augusti 2018 fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, 
Underbilaga 4-A. 
 
 
 
 
 
  



Underbilaga 4A 
 
 

Styrelsens beslut om företrädesrättsemission  
(fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande) 
 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en 
företrädesrättsemission av högst 7 701 451 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 354 266,746 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 aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) 
teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även de 
som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknas 
utan teckningsrätt ska fördelning ske enligt följande: 

a. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i 
förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock 
att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats 
färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och 

b. i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i 
förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med 
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter 
lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och 

c. i tredje hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtagande 
i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan 
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och 
en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; 
och 

d. i fjärde och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått s.k. 
bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att 
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till 
det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas fem (5) kronor. 
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha 

företrädesrätt vid nyemissionen, är den 14 september 2018. 
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 18 september 2018 till och med 

den 2 oktober 2018. Teckning av aktier som tecknas med företrädesrätt sker genom 
betalning senast den 2 oktober 2018, och teckning utan företrädesrätt sker på 
teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) 
bankdagar efter beslut om tilldelning, enligt särskild instruktion på utsänd avräkningsnota. 

5. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. 
7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som 

kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden 
AB. 

____________________ 
  


