
 

 

Styrelsens a) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och 

b) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om 

nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare  

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att 

bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt 

följande.  

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 

125 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor till lägst 

500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 

får därmed följande lydelse: 

”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 

2 000 000 000 kronor.” 

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 

25 000 000 och högst 100 000 000 aktier till lägst 100 000 000 och högst 

400 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5, första stycket, får därmed följande 

lydelse: 

”Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.” 

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 

på stämman.  

b) Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans 

godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare 

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande 

godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av 

serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande 

villkor. 

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 363 570 200 kronor genom 

nyemission av högst 72 714 040 aktier, varav högst 298 320 aktier av 

serie A och högst 72 415 720 aktier av serie B.  

2. De nya aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 8,25 kronor per 

aktie oavsett aktieslag. Den del av teckningskursen som överstiger 

aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.  

3. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till 

deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 

november 2022.  

4. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i bolaget 

erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en 

(1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna 



 

 

berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär 

företrädesrätt), varvid en (1) teckningsrätt av serie A ger rätt till 

teckning av en (1) ny aktie av serie A och en (1) teckningsrätt av serie 

B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B.  

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det 

fall inte alla aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär 

företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 

belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan 

stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder: 

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 

teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier (oavsett 

aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren 

var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning 

ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter 

som utnyttjats för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom 

lottning (subsidiär företrädesrätt). 

- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 

teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning 

utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning 

ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält 

för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.  

- I tredje hand ska tilldelning ske till dem som lämnat 

emissionsgarantier avseende teckning av aktier i förhållande till 

lämnat garantiåtagande.  

Vid försäljning av teckningsrätter övergår såväl den primära som 

subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätter. 

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom 

samtidig kontant betalning under perioden från och med den 30 

november 2022 till och med den 14 december 2022. Teckning av nya 

aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på 

separat teckningslista, varefter betalning ska erläggas kontant enligt 

instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från 

erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga 

tecknings- och betalningstiden.  

6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska 

ske på särskild teckningslista senast den 19 december 2022. Betalning 

för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast 

tre bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked 

om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels 

tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning. 

7. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya 

aktierna införts i bolagets aktiebok och registrerats hos Bolagsverket.  

8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.  



 

 

9. Omvandlingsförbehållet enligt bolagsordningen ska gälla även för nya A 

aktier.  

10. För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av 

teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i 

nyemissionen ska nyteckning vara verkställd senast den 5 december 

2022. 

11. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av bolagets utestående 

teckningsoptioner ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital 

ska ökas med ytterligare högst 754 800 kronor genom nyemission av 

ytterligare högst 150 960 aktier av serie B. 

12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att 

vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med 

registrering av besluten enligt punkterna a) och b) hos Bolagsverket 

och Euroclear Sweden AB. 

_________________ 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättast och lagts fram.  

_________________ 

Malmö i oktober 2022 

Midsona AB (publ) 

Styrelsen 


