
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA
BOLAGSSTÄMMA
Idag, den 5 augusti 2021, hölls extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart
AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i  syfte att  minska risken för
smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Godkännande  av  styrelsens  beslut  om  nyemission  av  aktier  och
teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 8 juni 2021 om att öka
bolagets aktiekapital med högst 1 127 922,90 kronor genom nyemission av högst 11
279  229  aktier  samt  att  emittera  högst  11  279  229  teckningsoptioner  av  serie
2021/2023:1  berättigande till  teckning av  totalt  2  819 807 aktier  i  bolaget,  varmed
aktiekapitalet kan komma att öka med högst 281 980,70 kronor genom utnyttjande av
de utgivna teckningsoptionerna av serie 2021/2023:1. Emissionerna ska genomföras i
form  av  utgivande  av  s.k.  Units  med  företrädesrätt  för  befintliga  aktieägare
(”Företrädesemissionen”).
En  (1)  befintlig  aktie  berättigar  till  en  (1)  Uniträtt.  Två  (2)  Uniträtter  berättigar  till
teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av
serie  2021/2023:1.  Fyra  (4)  teckningsoptioner  av  serie  2021/2023:1  berättigar  till
teckning av en (1) aktie i bolaget.
Avstämningsdag för  rätt  att  delta  i  Företrädesemissionen  är  den  12  augusti  2021.
Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden
från  och  med  den  16  augusti  2021  till  och  med  den  3  september  2021.
Teckningskursen per  Unit  är  6  kronor, vilket  innebär  att  Företrädesemissionen,  vid
fulltecknande, tillför bolaget cirka 67,7 MSEK före emissionskostnader.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av
högst  1  353  507  aktier,  med  eller  utan  företrädesrätt  för  aktieägarna.  Sådant
emissionsbeslut  kan  fattas  med  bestämmelse  om  apport,  kvittning  eller  kontant
betalning eller eljest med villkor. Bemyndigandet gäller parallellt med vid årsstämman
den 25 maj 2021 beslutat bemyndigande.
I syfte att säkerställa Företrädesemissionen har bolaget ingått garantiförbindelser med
vissa garanter. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga betalning till garanterna
för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan garanterna och bolaget.
Emissionerna  ska  ske  till  marknadsmässig  teckningskurs,  med  förbehåll  för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Styrelsen äger rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet
samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna.



Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-05 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för
implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som
innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett
fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat
blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska
världen. 


