
 

Bilaga 1 

Punkt 7 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare  

Styrelsen för News55 AB, org.nr 559006–3524 föreslår att bolagstämman beslutar att öka bolagets 
aktiekapital med högst 869 856,713 kronor genom nyemission av högst 2 451 037 aktier med 
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. (”Företrädesemissionen”). För 
Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.  

1. För varje ny aktie ska betalas 1 krona och 30 öre.  
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på 

avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Varje 
aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.  

3. Företrädesrätten ska innebära att bolagets aktieägare erhåller rätt att teckna en (1) ny aktie 
för (1) befintliga aktier. Endast hela aktier kan tecknas.  

4. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter enligt följande.  

1. i)  I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om de är aktieägare på̊ avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan 
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

2. ii)  I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. 
Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande 
till det antal aktier som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.  

5. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 2 november 2018.  
6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 6 november 2018 till och med den 

20 november 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på̊ teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att 
besluta om förlängning av teckningstiden.  

7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar 
efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska 
emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.  

8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens 
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § 
aktiebolagslagen.  

9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid 
Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.  

10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

 
 


