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N.B. The English text is an unofficial translation. 

Fullriggaren Konsult ABs förslag till beslut om nyemission 

Fullriggaren Konsult AB’s proposed resolution on issue of new shares 

Nyemission 

Issue of new shares 

Fullriggaren Konsult AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 

högst 740 739 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 74 074 kronor. För 

beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

Fullriggaren Konsult AB proposes that the extraordinary general meeting resolves to carry out 

a private placement in respect of not more than 740 739 B-shares, entailing an increase in the 

share capital of not more than SEK 74 074. The resolution shall otherwise be governed by the 

following terms and conditions. 

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, end-

ast tillkomma ett begränsat antal investerare i enlighet med Bilaga A. Skälet till avvi-

kelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det ansetts att det är till fördel för Inte-

grums fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och lång-

siktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa 

kapital till Bolaget. 

The right to subscribe for the new shares shall, with exemption of the shareholders’ 

pre-emption rights, only vest in a limited number of investors as presented in 

Schedule A. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is that 

it has been deemed that it will benefit the future growth of Integrum to strengthen the 

shareholders with a selected number of strategic and long term shareholders, as 

well as to seize the opportunity to, on profitable terms, raise capital for the company. 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 5,40 kronor. Teckningskursen är baserad på 

marknadspris. 

A subscription price of SEK 5,40 shall be paid for each share subscribed for.The 

subscription price is based on the market price. 

3. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslu-

tet. 

Subscription through payment for the newly-issued shares shall take place within 

three weeks of the date of the resolution to issue new shares. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. 

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts 

in i aktieboken. 
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The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares 

are entered in the share register. 

6. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll och hembuds-

förbehåll. 

The new shares are subject to the following provisions: post-transfer purchase right 

and conversion. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som 

krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be au-

thorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the 

Swedish Companies Registration Office. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio 

tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Majority 

For a valid resolution, this proposal has to be supported by shareholders with at least nine 

tenths of the votes cast as well as of the shares represented at the meeting. 

 

_______________________ 

 


