
 

 

STYRELSENS I PLEDPHARMA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM 

BOLAGSSTÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE AV STYRELSENS 

BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER (PUNKT 7 I FÖRSLAGET TILL 

DAGORDNING) 

Den 19 oktober 2016 fattade styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, 
nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen 
föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut. 

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, beslutar, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 
högst 1 067 252 kronor genom nyemission av högst 20 277 773 aktier enligt följande 
villkor: 

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på 
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje 
befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och sju (7) teckningsrätter berättigar 
till teckning av fem (5) nya aktier.   

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte 
tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare 
som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter 
som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i 
förhållande till tecknat belopp. I tredje hand ska fördelningen ske till garanter av 
emissionen i förhållande till garanterat belopp. 

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 11 november 2016. 

4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden 
från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 2016. Styrelsen 
ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista 
under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 
2016. Betalning ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det att besked om 
tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie, vilket vid full teckning 
medför en total teckningslikvid om 405 555 460 kronor. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

___________________________ 

Styrelsens beslut fattas under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande god-
kännande. 
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