
Punkt 9 - Styrelsens förslag om beslut av nyemission av aktier med företrädesrätt 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för 

aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet ökas med högst 23 miljoner kronor genom 

emission av upp till högst 23 miljoner aktier. Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till 1 

krona. Den som på avstämningsdagen den 5 december 2014 är registrerad som aktieägare i bolaget 

ska ha företrädesrätt att för varje aktie teckna en ny aktie. Teckning ska ske från och med den 9 

december till och med den 23 december 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, 

vilket i så fall ska meddelas senast den 23 december 2014. Avstämningsdagen, och därmed 

teckningsperioden, kan komma att skjutas upp i det fall Bolaget inte erhållit prospektgodkännande 

från Finansinspektionen i tid.  

 

Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska  

 

a) I första hand tilldelas dem som är innehavare av bolagets konvertibler som fattades 

av styrelsen den 25 maj 2013, och  

 

b) I andra hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält 

intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i 

förhållande till det antal teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån 

detta inte kan ske, genom lottning; och 

 

c)  I tredje hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, 

vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en av dessa 

personer tecknat utan stöd av företrädesrätt.  

 

d) I fjärde hand tilldelas till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av  

aktier pro rata i förhållande till ställda garantier. 

 

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan 

stöd av företrädesrätt ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan företrädesrätt ska 

erläggas enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av 

avräkningsnota. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning fösta gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller nästmast efter att de registrerats.  

 


