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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN
JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER SVENSK
RÄTT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Kallelse till extra bolagsstämma
i Midsona AB (publ)
Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober
2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen
börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 oktober 2019, dels
senast den 25 oktober 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra
bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen till Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå
AB, Turning Torso, 211 15 Malmö samt via e-post till midsona@fredersen.se. Vid anmälan
ska anges, namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer. I
förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan
kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan
inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs förvarade i en depå, måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 oktober
2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet.
Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är
en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den
som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
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behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 25
oktober 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1.
Stämman öppnas
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av förslaget till dagordning
5.
Val av en protokolljusterare
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Beslut om ändring av bolagsordningen
8.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
9.
Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
10. Avslutning
Beslutsförslag
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att 5. Antalet aktier i bolagsordningen ändras på
så sätt att nuvarande bestämmelse
”Vardera aktien äger utges till 99/100-delar av aktiekapitalet.”
ersätts med
” Vardera aktieslag äger utges till 100 procent av aktiekapitalet.”
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
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Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)
Styrelsen för Midsona AB föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 1
oktober 2019 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt
följande.
1.

Aktiekapitalet ska ökas genom emission av både aktier av serie A och aktier av serie
B, varvid aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av respektive aktieslag (primär
företrädesrätt).

2.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska infalla den 4 november 2019.

3.

Teckning ska ske från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november
2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas
senast den 20 november 2019.

4.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare,
varvid ägare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier
de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan
företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i förhållande till det antal
aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära
företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
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5.

Styrelseordförande, eller den som styrelsen inom sig utser, bemyndigas att senast
den 28 oktober 2019 besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska
ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas
för varje ny aktie. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta hur många
teckningsrätter varje befintlig aktie ska berättiga till och hur många teckningsrätter
som ska krävas för teckning av en ny aktie.

6.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av
teckningsrätter ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan stöd av
teckningsrätter ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre
bankdagar från avsändande av avräkningsnota.

7.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter att de registrerats.

8.

Omvandlingsförbehållet enligt bolagsordningen ska gälla även för nya A-aktier.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som
den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och
förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
46 431 864, varav 539 872 A-aktier och 45 891 992 B-aktier, med ett sammanlagt antal
röster om 51 290 712. Bolaget innehar inga egna aktier.
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om
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förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt
koncernredovisningen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö den 1 oktober 2019
Midsona AB (publ)
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller
andra värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast
att ske genom det prospekt som Midsona beräknar offentliggöra den 5 november 2019.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig,
föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion
i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att
genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
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