
Cardeon AB (publ), org.nr 556713-3672, extra bolagsstämma den 13 januari 2023. 
 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av 

serie A (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande. 

a) Minskning av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till innehavare av aktier av serie A (”A-

aktier”). 

b) Aktiekapitalet ska minskas med 0,25 kronor per inlöst A-aktie. Aktiekapitalet ska minskas med 

högst 420 182,199547 kronor genom indragning av högst 1 680 729 A-aktier. 

c) För varje inlöst A-aktie erhålles ett belopp om 0,60 kronor (inlösenbeloppet). Inlösenbeloppet 

överstiger aktiens kvotvärde med 0,35 kronor. 

d) Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga A-aktier som innehas av 

de A-aktieägare som anmäler att de accepterar Bolagets erbjudande om inlösen/utbyte av A-

aktier mot erhållande av nyemitterande B-aktier enligt punkt 8 nedan. 

e) Avstämningsdag ska vara den 20 januari 2023. 

f) Anmälningstiden löper under perioden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 

februari 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga anmälningstiden. 

g) Rätten att få A-aktie inlöst förutsätter att A-aktieägaren tecknar B-aktier i Bolaget. 

Inlösenbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade B-aktier. Ränta utgår inte 

på inlösenbeloppet. 

h) Inlösenbeloppet förfaller till betalning i samband med anmälan om inlösen. 

i) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar 

av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och 

Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl. 

j) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 

8 i dagordningen. 

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 7 848 658 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § 

första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. 

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt kan genomföras utan inhämtande av 

Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en 

nyemission enligt dagordningens punkt 8 nedan, med ett belopp överstigande det som aktiekapitalet 

minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna 

kapital eller aktiekapital minskar.  

Beslutet om minskning av aktiekapitalet under denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna, samt därtill att förslaget även biträds av motsvarande majoritet inom aktieslaget aktier av 

serie A med avseende på företrädda aktier av dessa aktieslag på stämman. 

 


