
 

Punkt 14 – Beslut om (a) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) sammanläggning av 
aktier och (c) ändring av bolagsordningen 

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 
om sammanläggning av aktier i enlighet med (b) nedan. För att genomföra sammanläggningen enligt 
styrelsens förslag (b) föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier 
(utjämningsemission) (a) och att bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras enligt (c) nedan. 

(a) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) 

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att 
öka Bolagets aktiekapital med 2,8 kronor genom nyemission av 14 (fjorton) nya aktier på följande 
villkor. 

1. 0,2 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde ska betalas för varje ny aktie. Skälet till att 
teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett 
totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt (b) nedan. 

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av 
Mangold Fondkommission AB med rätt och skyldighet för Mangold Fondkommission AB att 
överföra aktierna för utjämning enligt (b) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i 
bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt (b) nedan. 

3. Teckning av aktier ska ske senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga teckningstiden. 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast tre 
bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för betalning. 

5. Överteckning kan inte ske. 
6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning 

som infaller efter emissionsbeslutet. 

(b) Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid hundra (100) 
befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för 
sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har 
registrerats hos Bolagsverket. 

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra 
beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet 
för sammanläggningen. 

Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att Northern CapSek Ventures AB, en av 
bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars 
aktieantal inte är jämnt delbart med 100. 

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 191 421 
900 till 1 914 219. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 
0,2 kronor till 20 kronor. 

(c) Beslut om ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under 
punkten (b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt 



 

följande. 
  

 Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

§ 5 
Antalet aktier skall vara lägst  
175 000 000 och högst 700 000 000. 

 Antalet aktier ska vara lägst 1 914 219 och 
högst 7 656 876. 

 

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (b) förutsätter att årsstämman beslutar 
om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) i enlighet med punkt (a) samt ändring av 
bolagsordningen i enlighet med punkt (c). Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med 
styrelsens förslag under punkterna (a), (b) och (c) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av 
stämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

 

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Punkt 15 – Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen 

I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att 
årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med (a) nedan. För att genomföra 
minskningen enligt styrelsens förslag (a) och som en allmän anpassning behöver bolagsordningens 
gränser för aktiekapitalets storlek justeras enligt (b) nedan. 

(a) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier 

I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att 
årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: 

1. Aktiekapitalet ska minskas med 28 713 285 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet 

till 9 571 095 kronor, fördelat på sammanlagt 1 914 219 aktier, envar aktie med ett kvotvärde 

om 5 kronor. 

2. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. 

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. 

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. 
Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att 
akties kvotvärde (efter sammanläggning enligt punkt 14) minskas från 20 kronor till 5 kronor, 
verkställas i juli 2022.  

(b) Beslut om ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under 
punkten (a) och för en allmän anpassning av aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att 
bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande. 

 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 4 
Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor  
och högst 140 000 000 kronor. 

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 571 095 
kronor och högst 38 284 380 kronor. 

 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av 
bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med 
styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman 
krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som 

kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 


