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PEPTONIC medical AB (publ) Address: Gustavslundsvägen 143    

Org number: 556776-3064  SE-167 51  BROMMA, Sweden 

VAT number: SE556776306401 Telephone: +46 (0)8 530 20 110 
Säte: Uppsala  www.peptonicmedical.se

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 

Styrelsen för PEPTONIC Medical AB (publ), org. nr, 556776-3064 föreslår att ordinarie 

bolagsstämman den 18 maj 2017 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 

2 060 298,40 kronor genom nyemission av högst 20 602 984 aktier. Emissionen är villkorad 

av att minst 15 000 000 aktier tecknas. Övriga villkor är:  

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att teckna 

de nya aktierna. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. 

 För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen 

besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter inom 

ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som 

tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av 

teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och 

en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I 

andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 

ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa 

inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag för fastställande av 

vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är 

den 26 maj 2017. 

0,60 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie.  

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 30 maj 2017 till och med den 13 juni 2017. 

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan 

stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade 

utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att 

avräkningsnota avsänts till tecknaren.  

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden. 

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende 

utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet. 

Johan Inborr, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella 

justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 

registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
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