Bilaga 5

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 114 613 133
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 461 313,30 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.

2.

För varje befintlig aktie ska varje aktieägare erhålla en teckningsrätt. Varje teckningsrätt
ska berättiga till teckning av en ny aktie.

3.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen
bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av
företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid
överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4.

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor.

5.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

6.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara 26 januari 2022.

7.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 31
januari – 14 februari 2022.

8.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

9.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i
aktieboken.

10.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

11.

Det ombud den upprättade anmälan utpekar befullmäktigas såsom ombud företräda
bolaget och underteckna anmälan avseende ärendet hos Bolagsverket samt att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Ombudet har
rätt att sätta annan i sitt ställe.

12.

Styrelsen äger rätt att tillåta kvittning i enlighet med 7 kap. 41§ aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta
de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.
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