
 

 

 
 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION ENLIGT 16 KAP. ABL  
 
Bakgrund 
Som meddelats arbetar bolaget med en större kapitalanskaffning riktad till kapitalstarka och 
långsiktiga investerare, som det vore värdefullt att engagera i bolaget. Huvuddelen av 
emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av det bemyndigande som lämnats 
av årsstämman. Vissa av de teckningsberättigade utgörs dock av nyckelpersoner inom 
koncernen som faller inom den s.k. ”Leo-kretsen” och en riktad emission till dessa kräver 
beslut på bolagsstämma.  
 
Förslag till beslut 
Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad 
nyemission av högst 272 906 stamaktier av serie B till en teckningskurs av 65 kr per aktie 
vilket anses motsvara marknadsvärdet. Om samtliga aktier tecknas kommer bolagets 
aktiekapital att öka med 6 822,65 kr. Minsta teckningspost är 100 000 euro, varför något 
prospekt inte kommer att upprättas. 
 
Teckningsberättigade 
Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
ledningspersoner i ett antal av bolagets dotterbolag enligt nedanstående sammanställning. 
Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget vill ge dessa nyckelpersoner ett 
större intresse i värdeutvecklingen i koncernen som helhet, vilket anses vara till fördel för 
samtliga aktieägare. 
 
Teckningsberättigad Dotterbolag Högsta antal aktier 
Powerboss AB 
(Magnus Sellin) 

Eurotech 90 000 

Medicvent Invest AB 
(Lars Svensson och Robert 
Lindqvist) 

Medicvent 15 600 

Aulus AB 
(Lars Svensson) 

Medicvent 30 000 

Tomislav Medic Metus 29 000 
Mikael Andersson ManKan Hiss 15 384 
MK Invest AB 
(Mikael Esmond och Kenneth 
Bergström) 

St Eriks Hiss 76 922 

Johan Rydberg Thors Trading 16 000 
Totalt   272 906 
 
Teckning, betalning etc 
Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 10 december 2015 och 
betalning ska ske kontant senast den 17 december 2015. Styrelsen har rätt att förlänga 
tecknings- och betalningstiden. Aktierna ger rätt till utdelning i enlighet med bolags-
ordningens bestämmelser första gången vid avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i 
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktierna omfattas av avstämningsförbehåll 
enligt bolagsordningen. 
 
Majoritetskrav 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman 
företrädda aktierna. 


