
Styrelsens beslut den 1 november 2017 

Ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt bilaga. 

Nyemission 

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en 
företrädesemission av högst 20 274 112 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 20 274 112 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande 
till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) 
befintlig aktie teckna en (1) ny aktie. 

2. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som 
tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: 

a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 
dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till 
antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning;  

b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte 
omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på 
avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori 
och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och  

c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning 
av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat 
belopp. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,10 kronor. 

4. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 8 december 2017 till och 
med 22 december 2017. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom 
samtidig kontant betalning till av bolaget anvisat konto. Teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska ske på särskild blankett. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ska ske senast den 4 januari 2018, i enlighet med utsänd avräkningsnota. 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

5. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

6. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

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


