
Punkt 13 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 

Styrelsen har beslutat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission 
av högst 550 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 540 000 kronor. För 
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Styrelsens beslut ska godkännas av årsstämman genom ett beslut som biträtts av aktieägare 
med minst nio tiondelar av de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid 
bolagsstämman.  

2. Årsstämmans godkännande förutsätter att: (i) årsstämman beslutat att utse Patrik Enblad till 
styrelsens ordförande; och (ii) att aktieteckning har skett innan årstämman. Emissionen är 
vidare villkorad av att Patrik Enblads ledningsprövning godkänns av Finansinspektionen. 

3. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Patrik Enblad. Skälen till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt framgår nedan under punkt 9. 

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 17,59 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens 
marknadsvärde och teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga kursen för 
bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregår 
emissionsbeslutet. 

5. Teckning ska ske inom en vecka från emissionsbeslutet. 
6. Betalning ska ske inom en vecka från att villkoret för emissionen i punkt 2 ovan har uppfyllts.  
7. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för tecknings respektive betalning.  
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. 
9. Syftet med den riktade nyemissionen är att skapa ett ägarintresse hos tecknaren, som är 

föreslagen att tillträda som styrelseordförande 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. 

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. 

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

* * * * * * * 
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