
 

Bilaga 1 

 

Styrelsens för Acrinova AB (publ) beslut, under förutsättning av extra bolagsstämmans 

efterföljande godkännande, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare 

 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka 

bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 11 798 591 nya B-aktier med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 

cirka 3 932 863,57 kronor. För beslutet föreslås i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på 

avstämningsdagen den 30 april 2021 är registrerade som aktieägare, oavsett aktieslag. 

 

2. Teckningskursen ska vara 11 kronor per B-aktie. Överkursen tillförs fri överkursfond.  

 

3. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Acrinova erhåller en (1) 

teckningsrätt av serie B för varje, på avstämningsdagen, innehavd A-aktie samt en (1) 

teckningsrätt av serie B för varje, på avstämningsdagen, innehavd B-aktie. Sju (7) 

teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier. I teckningsrätten innefattas 

både den primära och subsidiära företrädesrätten. Vid försäljning av teckningsrätt (av den 

primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye 

innehavaren av teckningsrätten.  

  

4. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal 

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). För det fall inte samtliga B-aktier 

tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens 

högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I 

sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya B-aktier med stöd av 

teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare nya B-aktier, och vid 

överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat pro rata 

i förhållande till det antal nya B-aktier som sådana personer har tecknat i 

Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). I andra hand 

tilldelas övriga som anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter, och 

vid överteckning med syftet att primärt erhålla så många nya aktieägare som möjligt och, 

i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Ingen tilldelning av aktier tecknade utan 

stöd av företrädesrätt kommer att ske av poster understigande 500 B-aktier. 

 

5. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 7 maj 2021.

  

6. Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning 

under tiden från och med den 11 maj 2021 till och med den 25 maj 2021. Anmälan om 

teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel 

under samma tid.  Betalning för B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska 

erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar 

besked om tilldelning av B-aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt 

tidpunkten för betalning. 

 

7. De nya B-aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången vid den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har 

registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

  

 



 

8. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i 

årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid 

Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

_____________________ 

 

Malmö i april 2021 

Acrinova AB (publ) 

Styrelsen 

  

 


