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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION (”DEN 

RIKTADE NYEMISSIONEN”)  
 

 
Styrelsen i Clavister Holding AB föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt 
följande.  
 

1. Styrelsen föreslår en nyemission av högst 7 732 275 aktier, varvid bolagets aktiekapital kan 

öka med högst 773 227,50 kronor. 

 

2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett 

begränsat antal på förhand vidtalade institutionella investerare. 

 

3. 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. 

 

4. Teckning av aktier ska ske senast den 17 november 2020. Styrelsen ska ha rätt att besluta 

om förlängning av teckningstiden. 

 

5. Betalning för aktier ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om 

tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av 

betalningstiden. 

 

6. 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.  

 

7. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen får 

anföras följande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget 

ytterligare kapital för att finansiera bolagets fortsatta expansion och även tillföra långsiktiga 

institutionella ägare samt därigenom främja bolagets möjligheter att utveckla bolaget för att 

skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i 

den företrädesemission som genomförs samtidigt.  

 

8. 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 

 


