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STYRELSENS FÖRSLAG OM FÖRETRÄDESEMISSION 

(”FÖRETRÄDESEMISSIONEN”)  
 

 
Styrelsen i Clavister Holding AB föreslår att stämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt 
följande.  
 

1. Styrelsen föreslår en nyemission av högst 21 382 9581 aktier, varvid bolagets aktiekapital kan 

öka med högst 2 138 295,80 kronor. 

 

2. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier, varvid 1 befintlig aktie i bolaget 

berättigar till 5 teckningsrätter, och 6 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. 

 

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att med företrädesrätt teckna 
aktier är den 29 oktober 2020. 
 

4. Teckningskursen är 7 kronor per aktie. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om 

styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 

 

5. Teckning av aktier ska ske från och med den 3 november 2020 till och med den 17 november 

2020. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom 

betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på 

teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 

 

6. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska 

styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier 

tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka 

även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full 

tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om 

detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat 

aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full 

tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om 

detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand till garanter i enlighet med 

garantiavtal.  

 

7. Betalning för aktier som har tecknats utan företrädesrätt ska erläggas senast tre bankdagar 

från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att 

besluta om förlängning av betalningstiden. 

 

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken.  

                                                           

1 Högsta antal aktier i företrädesemissionen kan komma att öka till följd av utestående teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av 

aktier före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Vid nyteckning av bolagets teckningsoptioner 2017/2020 (Serie 2), kan beslutet 

innebära att bolagets aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 2 354 kronor genom nyemission av ytterligare högst 23 540 aktier. Det 

totala antalet aktier som högst kan komma att emitteras är 21 406 498 aktier och aktiekapitalet kan öka med högst 2 140 649,80 kronor 

om utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning före avstämningsdagen. 
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9. Beslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning. 

____________ 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan 

erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på 

grund av andra formella krav. 

____________ 

Örnsköldsvik i september 2020 

Clavister Holding AB (publ) 

Styrelsen 

 

 


