
 

Styrelsens beslut om apportemission under förutsättning av bolagsstämmans 

efterföljande godkännande. 

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr. 556706–6724 (”Bolaget”) beslutar, under 

förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka 

Bolagets aktiekapital med högst 3 356 493,09 kronor genom nyemission av högst 

63 773 345 aktier enligt följande villkor: 

1. Bolaget har ingått avtal om att förvärva totalt 510 000 aktier i Rare Thyroid 

Therapeutics International AB, org. nr. 556919–5109 (”RTT”). Enligt parternas 

överenskommelse ska del av köpeskillingen erläggas i form av aktier i Bolaget. 

Detta ska ske genom en apportemission av aktier i Bolaget till säljarna där 

betalning för de nyemitterade aktierna erläggs tillskjutande av apportegendom i 

form av aktier i RTT.   

2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma säljarna av aktierna i RTT, i enlighet med vad som anges nedan: 

Teckningsberättigad Antal aktier  Totalt belopp (SEK) 

Cetoros AB 31 858 414 167 256 673,50 

Avla Holding AB 16 572 442 87 005 320,50 

RegulaPharm AB 9 846 730 51 695 332,50 

Gloveus Konsult & Invest AB 1 594 333 8 370 248,25 

IOR Konsult och Invest AB 637 733 3 348 098,25 

Mats Blom 1 988 227 10 438 191,75 

Grundbulten 36326 AB 

(under namnändring till Otvå 

Development AB)  

1 275 466 6 696 196,50 

Totalt:  63 773 345 334 810 061,25 

3. Skälet för emissionen är att ge ut nya aktier till säljarna i enlighet med den 

överenskommelse som träffats i anslutning till Bolagets förvärv av aktier i RTT. 

4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2 

november 2020. Styrelsen får förlänga teckningstiden. 

5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,25 kronor per aktie, det vill säga totalt 

334 810 061,25 kronor.  

6. Teckningskursen har bestämts efter förhandling mellan Bolaget och säljarna och 

motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. 

7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 2 november 2020 genom 

tillförsel av, vid full anslutning, totalt 510 000 aktier i RTT i enlighet med styrelsens 

apportredogörelse (”Apportegendomen”). Apportegendomen beräknas tas upp i 

Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde av 462 733 730 kronor. Styrelsen 

får förlänga betalningstiden. 



8. 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. 

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens denna dag fattade 

beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


