
 

 

 

Styrelsens beslut om nyemission av aktier till innehavare av teckningsoptioner (punkt 10) 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 250 000 nya aktier av serie 

A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 65 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande 

villkor gälla. 

 

Teckningsrätt 

Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma innehavare av teckningsoptioner utgivna av 

bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra återköp av 

teckningsoptioner i syfte att minska den potentiella utspädningen från utnyttjande av 

teckningsoptioner. 

 

Teckningskurs 

För 25 teckningsoptioner av serie 2021:1 eller 100 teckningsoptioner av serie 2021:2 ska erhållas 3 

nyemitterade aktier av serie A, motsvarande en teckningskurs om 100 kronor per aktie. 

Teckningskursen har fastställts genom avtal och bedöms av styrelsen som marknadsmässig. 

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

 

Teckning och teckningstid 

Teckning och betalning ska ske inom 10 bankdagar från den 28 april 2022. Styrelsen bemyndigas 

förlänga tiden för teckning och betalning. Dock ska teckning ske och betalning erläggas genom 

tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning senast dagen före bolagets nästa årsstämma. 

 

Teckning ska ske på teckningslista. Betalning ska ske genom kvittning av fordran som den 

teckningsberättigade erhållit på grund av försäljning av teckningsoptioner till bolaget, genom 

tillskjutande av teckningsoptioner till bolaget. Överteckning kan ej ske. Kvittning sker genom 

aktieteckning. 

 

Rätt till vinstutdelning 

De nya aktierna berättigar till rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i 

aktieboken. 

 

Bemyndigande 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 

registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Villkor 

Detta beslut är villkorat av att stämman beslutar om godkännande av Bolagets förvärv av 

Spolargruppen Sverige AB och att förvärvet fullföljs. 

 

* * * * * * * 

 

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de 

avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

 

Det antecknas att bolagsordningen innehåller inlösenförbehåll. 


