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Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande, om emission av aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna 
 

Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande har styrelsen beslutat om 

emission av högst 4.021.040 aktier av serie B (envar med ett kvotvärde om 1,50 

kronor per aktie) med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 

6.031.560 kronor. 

För emissionen ska gälla följande villkor. 

 

1. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets 
aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för en (1) befintlig aktie 
oavsett aktieslag.  En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie 
av serie B. 

2. För det fall att inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter 
kommer styrelsen att besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan 
teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som 
tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i 
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya 
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall 
tilldelning ske till andra som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter och, 
för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal 
nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna.  

3. Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt ska 
vara den 6 december 2010.  

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 8 december 2010 
till och med den 22 december 2010. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga 



  2. 

teckningstiden.  

5. Teckning med företrädesrätt ska ske genom betalning om 2,25 kronor per 
tecknad aktie (teckningskurs). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering av Euroclear Sweden 
AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. 

6. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom 
den tid som anges i punkt 5 ovan. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga 
teckningstiden. Betalning för eventuella tilldelade aktier som tecknats utan 
stöd av teckningsrätt ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på 
avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från utfärdandet av 
avräkningsnotan. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med 
registrering av emissionen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.  

9. Styrelsens beslut om nyemission förutsätter att bolagsordningen ändras i 
enlighet med vad som anges i Bilaga 1. 

 

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen fogas till beslutet. 


