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

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission enligt följande. 

a) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 630 273,174320 kronor genom emission av högst 
2 521 093 aktier av serie B (”B-aktier”). 

b) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av A-
aktieägare i Bolaget. Skälen från avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget 
lämnar erbjudande till innehavare av A-aktier om inlösen/utbyte av samtliga utestående A-
aktier mot erhållande av nyemitterande B-aktier där två (2) inlösta A-aktier ger rätt att teckna 
tre (3) B-aktier. Full inlösen av utestående A-aktier medför i sin tur att bolagsstämman kan 
besluta om bolagsordningsändringen enligt dagordningens punkt 9 för att tillse att Bolaget 
enbart kan utge aktier av en och samma serie med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning. 
Styrelsen bedömer att det ligger i Bolagets intresse att Bolagets aktiekapitalstruktur ändras 
genom att utestående A-aktier byts mot B-aktier på det sätt styrelsen föreslår. 

c) Emissionens genomförande förutsätter att A-aktieägare representerande minst 100 procent 
av samtliga utestående A-aktier i Bolaget anmäler innehavda A-aktier för inlösen enligt punkt 
7 i dagordningen och tecknar sig för inlösenbeloppet i denna emission av B-aktier. Bolagets 
styrelse kan besluta att fullfölja emissionen även vid lägre anslutningsgrad. 

d) Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 23 
januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Överteckning kan inte ske. 

e) Teckningskursen ska uppgå till 0,40 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är B-aktiens 
volymviktade genomsnittskurs på Nordic SME under 10 handelsdagar före offentliggörandet 
av emissionen.  

f) Överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden. 

g) Tilldelning av aktier ska motsvara aktietecknarens inlösenbelopp i inlösenerbjudandet 
omnämnt i dagordningens punkt 7. 

h) Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. 
Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 

i) Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

j) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och 
förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. 

k) 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. 

l) Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 
7 i dagordningen. 

Beslutet om riktad nyemission av aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

 


