
BILAGA 2 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL EMISSION AV AKTIER 

 

Styrelsen föreslår härmed att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom 
emission av nya aktier enligt nedan.   
 
Teckning av nya aktier ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för aktietecknaren. 
Teckning ska ske senast den 24 juni 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga 
teckningstiden. 
 
Tecknade aktier ska betalas med apportegendom. Betalning genom apport ska ske vid 
tidpunkten för teckning av aktierna genom att apportegendomen överlåts för att upptas som 
tillgång i bolagets balansräkning. 
 
Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
följande: 
 

Aktietecknare Antal aktier 

Anders Johansson 116 781 

Muhammad Amin 33 972 

Rickard Andersson 5 520 

M Shafiqul Kabir 7 554 

Vincent Desmaris 50 959 

Summa 214 786 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande: I bolagets dotterbolag, 
Smoltek AB, org. nr. 556693-4591, finns minoritetsägare som förvärvat sina aktier inom ramen 
för ett äldre incitamentsprogram. I syfte att samla alla koncernens aktiebaserade 
incitamentsprogram i bolaget är avsikten att minoritetsägarna i Smoltek AB ska erhålla 
nyemitterade aktier i bolaget i utbyte mot sina befintliga aktier i Smoltek AB. Teckningsrätt i 
nyemissionen tillkommer endast minoritetsägare i Smoltek AB, vilka erbjuds teckna 
nyemitterade aktier som ska betalas med apportegendom till marknadsvärde enligt nedan. 
Förutsatt att den föreslagna apportemissionen genomförs kommer bolaget att äga samtliga 
aktier i Smoltek AB.      
 
Apportegendomen utgörs av stamaktier i Smoltek AB.  

 



Teckningskursen och värdet på apportegendomen fastställs på följande sätt: Bolagets aktie är 
noterad på Spotlight Stock Market och marknadsvärdet på aktierna i Smoltek AB beräknas 
genom att utgå från börsvärdet på bolaget per den 31 maj 2020, med justering för övriga 
balansräkningsposter per den 30 april 2020 samt med justering för den teckningsoptionslikvid 
som erhölls i början av maj 2020 i samband med nyttjande av 242 693 marknadsnoterade 
teckningsoptioner av serie TO2.  
 
Marknadsvärdet på aktierna i Smoltek AB jämförs sedan med bolagets börsvärde varpå 
antalet aktier i bolaget som motsvarar marknadsvärdet på apportegendomen bestäms. 
 
En närmare redogörelse för hur marknadsvärderingen av apportegendomen har genomförts 
har publicerats på bolagets hemsida i samband med publiceringen av kallelsen.  
 
Baserat på marknadsvärdet på apportegendomen samt bolagets börsvärde den 31 maj 2020 
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med 
25587,026608 kronor genom emission av 214 786 nya aktier. De nya aktierna ska tecknas till 
en kurs om 64,20 kronor per aktie motsvarande marknadsvärdet. Till följd av avrundningar ska 
bolaget utöver emissionen betala ett kontant belopp om totalt 156,80 kronor för 
apportegendomen som fördelas pro rata mellan tecknarna.   

 
Apportegendomen tas upp till följande värdering och fördelning mellan teckningsberättigade: 

 

Aktietecknare Apportegendom, antal 
stamaktier i Smoltek AB, 
org. nr. 556693-4591 

Värde apportegendom 
(kronor) 

Anders Johansson 27 500 7 497 360 

Muhammad Amin 8 000 2 181 050 

Rickard Andersson 1 300 354 421 

M Shafiqul Kabir 1 779 485 011 

Vincent Desmaris 12 000 3 271 575 

Summa 50 579 13 789 418 

Redogörelse för ytterligare omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av 
värdet på apportegendomen och beskrivning av apporterad egendom framgår av styrelsens 
redogörelse som publicerats på bolagets hemsida inför årsstämman. 

 
Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har 



registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
 
Stämmobeslut enligt förslaget ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar 
(9/10) av såväl på stämman avgivna röster som företrädda aktier. 

    

  


