
Beslut om: a) Fondemission, b) Split; c) Minskning av aktiekapitalet (punkt 11) 
Styrelsen föreslår att genomföra ett s.k. automatiskt inlösenförfarande enligt nedan. Punkterna a) – 
c) nedan är villkorade av varandra, varför beslut om punkterna a) – c) nedan ska fattas som ett beslut 
av bolagsstämman. 
 
Som redogörelse enligt 20 kap, 13 §, 4 st. aktiebolagslagen anger styrelsen följande. Aktiekapitalet 
uppgår före fondemission, aktiesplit och minskning enligt denna punkt 11 till 4 450 000 kronor. 
Genom fondemissionen i punkt a) ökas aktiekapitalet till 8 900 000 kronor. Efter genomförd 
minskning uppgår aktiekapitalet till 4 450 000 kronor. Förslaget enligt denna punkt 11 innebär att 
åtgärder vidtagits för att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskas. 
Därmed krävs inte Bolagsverkets tillstånd för verkställande av besluten enligt denna punkt 11. 
 
a) Fondemission 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman att genom fondemission ökar aktiekapitalet genom överföring 
av 4 450 000 kronor från fritt eget kapital. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. 
2. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. 
3. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear. 
 
b) Aktiesplit 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, 
varvid en befintlig aktie delas i två aktier varav en benämns inlösenaktie och dras in på så sätt som 
framgår under punkt c) nedan. Avstämningsdag för uppdelningen ska vara 13 maj 2022. Baserat på 
avstämningsdagen kommer den sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla 
inlösenaktier att infalla den 11 maj 2022 och handel med bolagets aktier exklusive rätt till 
inlösenaktier att infalla den 12 maj 2022. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier och röster 
att öka från 4 450 000 stycken till 8 900 000 stycken, envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. 
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 
registrering vid Bolagsverket och Euroclear. 
 
c) Minskning av aktiekapitalet 
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 4 450 000 kronor (minskningsbeloppet), 
motsvarande 1,00 kronor per aktie, för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 4 450 000 
aktier. Beloppet som ska betalas ut fördelas lika på de aktier som ska dras in. Ändamålet med 
minskningen är återbetalning till aktieägare. 
 
De aktier som dras in ska utgöras av de aktier som efter genomförd aktiesplit enligt punkt b) ovan, 
benämns inlösenaktier. Inlösen ska ske pro-rata i förhållande till antal aktier som varje aktieägare 
innehar innan inlösen. Inlösen ska ske automatiskt för samtliga aktieägare utan anmälan.  
 
För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 75,00 kronor, motsvarande ett totalt 
inlösenbelopp om 333 750 000 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överskrider kvotvärdet (1,00 
kronor) med 74,00 kronor. Betalning av inlösenbeloppet kommer att ske genom Euroclear Sweden 
AB:s försorg, vilket beräknas ske den 27 maj 2022. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden 
ska vara den 23 maj 2022. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet 
uppgå till 4 450 000 kronor, fördelat på 4 450 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. 
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att: (i) senarelägga avstämningsdagen och 
utbetalningsdagen; och (ii) vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid 
Bolagsverket och Euroclear. 
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