
Huvudägares förslag till beslut om riktad emission av units  
 

Genom emissionen föreslås bolaget emittera högst 260 000 000 teckningsoptioner av serie TO 2 

berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna 

teckningsoptionerna av serie TO 2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 26 000 000 kronor. 

 

Genom emissionen ska bolaget emittera högst 260 000 000 teckningsoptioner av serie TO 3 

berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna 

teckningsoptionerna av serie TO 3 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 26 000 000 kronor. 

 

För emissionen föreslås följande villkor gälla i övrigt: 

 

1. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 

3. 

 

2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal 

utvalda investerare  

 

3. Unitsen ges ut utan vederlag. 

 

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den riktade emissionen till 

ovanstående personer är att fullgöra de förpliktelser som bolaget åtog sig mot dessa investerare i 

samband med finansiering tidigare i vår. 

 

5. Teckning av units ska ske den 23 april 2021 med bindande verkan på särskild teckningslista. 

Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. 

 

6. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av respektive serie medför rätt till utdelning 

på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats 

vid Bolagsverket. 

 

7. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till 

en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie. 

 

8. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till 

en teckningskurs om 0,44 SEK per aktie. 

 

9. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under 

perioden från och med den 2022-05-07 till och med den 2022-05-21. 

 

10. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under 

perioden från och med den 2023-05-03 till och med den 2023-05-17. 

 

11. Teckningsoptionerna av respektive serie ska vara föremål för organiserad handel. 

 



12. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 framgår av Bilaga A och de 

fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3 framgår av Bilaga B. 

 

13. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som 

erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 


