
Beslut om emission av units 
 
Styrelsen beslutade om nyemission av aktier och teckningsoptioner enligt nedan: 
 
Emissionen riktar sig till allmänheten. Emissionen riktar sig inte till medborgare eller personer i USA, Japan, 
Australien, Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika eller annan begränsad jurisdiktion. Om personer från andra länder tecknar 
sig avgörs från fall till fall om tilldelning kan medges. 
 
Emissionen görs i enheter, så kallade units bestående av 2 teckningsoptioner i serie A, 3 teckningsoptioner i serie B 
och 23 aktier i serie B. 
 
Teckningsoptionerna i serie A ger rätt att teckna aktier i serie A. Teckningsoptionerna i serie B ger rätt att teckna aktier i 
serie B. 
 
Emissionskursen för teckningsoptionerna oavsett serie är 25 kronor, emissionskurs för aktierna är 125 kronor, vilket 
ger teckningskursen 3000 kronor per unit. 
 
Emissionsvolymen är högst 2500 units motsvarande 7.500.000 kronor, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka 
genom emission av aktier med högst  2.300.000 kronor vilket innebär högst 57.000 nya aktier i serie B. Det högsta 
antalet teckningsoptioner i serie A som kan ges ut blir således 5000 stycken. Det högsta antalet teckningsoptioner i 
serie B som kan ges ut blir således 7500 stycken. Detta innebär att aktiekapitalet vid full teckning och full inlösen av 
teckningsoptionerna kan öka med högst 500.000 kronor. Sammantaget innebär emissionen av units att aktiekapitalet 
kan öka med högst 2.800.000 kronor. Vid eventuell överteckning i emissionen ska företräde ges i första hand till de 
som lämnat teckningsåtagande, i andra hand ges företräde till 35 units till de som tecknar för 105.000 kr eller mer, i 
tredje hand ges företräde för personer i EES, i övrigt beslutar styrelsen om fördelning. Orsakerna till att emission 
föreslås kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare är att apportemission ska möjliggöras, att des om lämnat 
teckningsåtagande ska kunna ges företräde före befintliga aktieägare, att kunna tilldela lite större poster även om 
tecknaren av posten inte är ägare sedan tidigare, vidare att kunna öka spridningen av aktier och optioner för att skapa 
bättre förutsättning för framtida handel samt att kunna ta in ägare som styrelsen bedömer kan tillföra speciella värden 
till bolaget utöver kapital. Styrelsen har även möjlighet att besluta om övertilldelning av i första hand högst 6 units 
och i andra hand med högst 1770 units om en bolagsstämma därefter dels beslutar justera gränser för aktiekapitalet 
och antal aktier utan ändring av kvotvärdet, så att beslutet om övertilldelningen ryms inom de nya justerade 
gränserna, dels att övertilldelningsbeslutet godkänns av bolagsstämman. 
 
Minsta teckning för nytillkommande innehavare är 2 units det vill säga 6000 kronor.  
Minsta teckning för befintliga aktie- eller teckningsoptionsinnehavare är en unit, det vill säga 3000 kronor. 
 
Ordinarie teckningsperiod 22 oktober till 22 december 2017, styrelsen har möjlighet att förlänga ordinarie 
teckningstid till 30 december 2017. Efter ordinarie teckning pågår teckning för emissionsgaranter fram till och med 
31 december 2017. 
 
Betalning ska göras kontant, via kvittning eller efter godkännande av styrelsen via apport. Likviddag då tilldelade 
units ska vara betalda är 22 januari 2018 och aktierna ger rätt till eventuell utdelning från 2019. Styrelsen har 
möjlighet att senarelägga likviddagen till senast 20 mars 2018. 



Optionerna ger rätt till teckning av aktier, från registreringsdagen hos Bolagsverket till 2022-02-22. 
 
Vid optionslösen ska teckningskursen för aktierna vara 130 kronor. 

Kursjustering: Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med 
villkoren för spliten eller sammanläggningen. Genomför bolaget en aktieemission av stamaktier med en 
emissionskurs för någon av aktieserierna under 80 kronor justerad för split eller sammanläggning, ska 
teckningskursen justeras enligt följande. 
	
((AF x 140) + EMB) / (AF + NYA) 
AF = Antal stamaktier före emissionen 
NYA = Antal nyemitterade stamaktier 
EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad 
med respektive emissionskurs. 
 
De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning året efter att de tecknats. 
 
Justeraren eller den som registrerar emissionen hos Bolagsverket har möjlighet att göra nödvändiga justeringar för 
att registrering ska kunna ske.	


