Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det bilagda beslutet om
nyemission av aktier som styrelsen den 23 maj 2018 fattat under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, Bilaga 1.
Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap
aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av
aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.
____________________
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Bilaga 1

Nyemission
Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en
riktad nyemission av högst 777 778 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 77 777,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla.
1.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som
framgår av Bilaga A. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är bolagets behov av att skyndsamt få in kapital mot
bakgrund av dess likviditetssituation.

2.

För varje tecknad aktie ska erläggas 9,00 kronor. Grunden för
teckningskursen är aktiens genomsnittskurskurs under de tio
handelsdagar som föregått emissionsbeslutet, som är 8,80 kronor.

3.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske
senast den 15 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden.

4.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

5.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.
_______________________
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Bilaga A

Teckningsberättigad:
Leif Brandel
Contigo AB (kontrollerat av Gunnar Jardelöw)
Naviq AB (kontrollerat av Tommy Eriksson)
Bogdan Sacuiu
Tomas Klevbo
Mats Andersson
Dignitate AB
Roland Wallman
Henrik Brandel
Råsunda Förvaltning AB
Gerhald Dahl
Varis Förvalning AB
Östväst Capital
Jan Johansson Förvaltning AB
John Longhurst
Totalt

Antal Aktier
59 574
59 574
34 043
56 738
46 809
51 064
42 553
34 043
17 021
75 177
56 738
62 411
56 738
14 184
111 111
777 778
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