
N.B. The English text is an unofficial translation. 

Styrelsens beslut 2022-06-08 
The board of directors’ resolution dated 8 June 2022 

Nyemission 
Issue of new shares 

Styrelsen beslutar under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande om en riktad 
nyemission av högst 550 000aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 
1 540 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
Subject to the approval of the extraordinary general meeting, the board of directors resolves to 
carry out a new issue of not more than 550,000 shares, entailing an increase in the share 
capital of not more than SEK 1,540,000. The following terms and conditions shall otherwise 
apply to the resolution. 

1. Styrelsens beslut ska godkännas av den extra bolagsstämman genom ett beslut som 
biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av de angivna rösterna och de aktier som 
är företrädda vid bolagsstämman.  
The board of director's resolution must be approved at the extraordinary general meeting 
by a majority of shareholders representing nine tenths of the votes cast and the shares 
represented at the general meeting. 

2. Den extra bolagsstämmans godkännande förutsätter att aktieteckning har skett innan den 
extra bolagsstämman. Emissionen är vidare villkorad av att Christoffer Rutgerssons 
ledningsprövning godkänns av Finansinspektionen. 
A prerequisite for the extraordinary general meeting's approval is that subscription has 
taken place in advance of the extraordinary general meeting. The new issue is, in 
addition, conditional upon that the Swedish Financial Regulatory Authority approves the 
management assessment in relation to Christoffer Rutgersson. 

3. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Christoffer Rutgersson direkt eller indirekt 
genom helägt bolag och/eller kapitalförsäkring. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt framgår nedan under punkt 9. 
The right to subscribe for the new shares shall vest in Christoffer Rutgersson directly or 
indirectly through a wholly owned company and/or endowment insurance. The reasons 
for not applying the shareholders’ pre-emption rights are set out below under item 9. 

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 16,47 kronor, motsvarande den volymvägda 
genomsnittliga kursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 2022-06-07. 
A subscription price of SEK 16.47, corresponding to the volume-weighted average price 
of the company's shares on Nasdaq Stockholm on 7 June 2022, shall be paid for each 
share. 

5. Teckning ska ske inom en vecka från emissionsbeslutet. 
Subscription shall take place within one week of the date of the resolution to issue new 
shares. 

6. Betalning ska ske inom en vecka från att villkoret för emissionen i punkt 2 ovan har 
uppfyllts.  
Payment shall be made within one week from the fulfillment of the condition in item 2 
above. 

7. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tecknings respektive betalning.  
The board of directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment, 
respectively. 



8. De nya aktierna ska berättiga till en första vinstutdelning på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i bolagets aktiebok. 
The new shares shall entitle the holder to a first dividend on the record date for dividend 
falling closest after the date on which the shares are entered in the share register. 

9. Syftet med den riktade nyemissionen är att skapa ett ägarintresse hos tecknaren, som är 
tillträdande VD i bolaget. På så sätt skapas en intressegemenskap mellan bolagets 
aktieägare och tecknaren, som styrelsen bedömer vara till fördel för bolaget på lång sikt. 
Styrelsen har inte fastställt några förutbestämda och mätbara kriterier för tilldelning och 
bedömer att det inte är nödvändigt. Den riktade emissionen görs på marknadsmässiga 
villkor. 
The purpose of the new issue is to instill an ownership interest in the subscriber, who is 
incoming CEO of the company. This will create a community of interests between the 
shareholders and the subscriber that will be of long-term advantage for the company. The 
board of directors has not established any pre-determined and quantifiable criteria for the 
allocation and does not deem it necessary. The new issue is made on market terms and 
conditions. 

10. Den riktade emissionen motsvarar en utspädning om 2,97 procent och medför inga 
kostnader för bolaget utöver kostnader för framtagande av emissionsdokumentation och 
registrering av emissionen. 
The new issue corresponds to a dilution of 2.97 percent and does not entail any 
expenses for the company in excess of the costs for preparing the new issue 
documentation and for registering the new issue.  

11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 
för beslutets registrering vid Bolagsverket. 
The board of directors or person appointed by the board of directors shall be authorised 
to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish 
Companies Registration Office. 

 
* * * * * * * 


