Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 5566960141 (”Bolaget”), onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park,
konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande
godkännande, om riktad nyemission av aktier på följande villkor:
1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 500 000 kronor genom
emission av högst 5 000 000 nya B-aktier.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 5,30 kronor per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget
ett belopp om 26 500 000 kronor (före emissionskostnader). Det till investerarna erbjudna
sammanlagda priset i erbjudandet om 5,30 kronor per aktie har fastställts genom ett
accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt
är det styrelsens bedöming att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Erik Penser Bank för de investerares räkning som anmält intresse i det
accelererade book building-förfarandet.
4. Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 7 december 2020. Betalning
av aktier skall ske genom kontant betalning av teckningslikviden till ett av Bolaget anvisat
konto senast den 11 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning
och betalning.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera fortsatt tillväxt samt att diversifiera
aktieägarbasen.
För registrering av förevarande beslut fordras att beslutet godkänns av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Styrelsens, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
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