
Beslut om företrädesemission av aktier 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om att 

öka Bolagets aktiekapital med högst 562 000 SEK genom utgivande av högst 562 000 nya aktier på i 

huvudsak följande villkor. Styrelsen bedömer att företrädesemissionen, på grund av dess begränsade 

storlek som innebär att ett prospekt inte behöver upprättas, kan genomföras på ett kostnadseffektivt 

sätt. 

Teckningskursen ska uppgå till 44,95 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda 

genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Spotlight Stock Market under de tio (10) senaste 

handelsdagarna före den 25 oktober 2022. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 30 november 2022 ska berättiga 

till en (1) teckningsrätt. 21 teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och 

med den 2 december 2022 till och med den 15 december 2022. Teckning av aktier utan stöd av 

teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 december 2022 till 

och med den 15 december 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska 

erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om 

tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för 

företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier 

utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. 

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare 

som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 

avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning 

ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den 

mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som 

tecknat utan stöd av teckningsrätter, 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 tecknat och, i den mån detta 

inte kan ske, genom lottning. 

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i 

aktieboken hos Euroclear. 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som 

kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear eller 

på grund av andra formella krav. 
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