
 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELEMISSION 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån 
om nominellt högst 7 500 000,30 kronor genom en riktad emission av 1 923 077 konvertibler, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 384 615,40 
kronor.  

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma innehavarna av Konvertibel 2021/2023. Skälen till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar omstrukturera bolagets 
finansieringsstruktur. 

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 3,90 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 5 
procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i konvertibelvillkoren.  

Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. 

Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast den 8 juli 2022. Betalning för de 
tecknade konvertiblerna ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran senast samma dag.  

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

Konvertering till aktier kan ske dels när lånet förfaller till betalning och dels under en period om tio 
bankdagar efter att Bolaget har offentliggjort delårsrapporter (Q1, Q2, Q3 och Q4) under åren 2022, 
2023 och 2024. Konvertering ska ske till en konverteringskurs om 3,90 kronor. Konvertering kan dock 
ske tidigast från och med stämmans beslut och senast den 14 oktober 2024. Överkurs ska tillföras 
den fria överkursfonden. 

Aktie som tillkommit på grund av konvertering berättigar till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. 

Övriga villkor för konvertiblerna framgår av de särskilda optionsvillkoren, Bilaga A. 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 
registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio 
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 
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