Styrelsens förslag till beslut om nyemission
Villkor för Micropos Medical AB (publ) nyemission av aktier 2019
1.

Emissionens storlek

Styrelsen föreslår att högst 14 149 277 aktier ges ut varigenom Bolagets aktiekapital ökas med högst
707 463,85 kr.
2.

Företräde för aktieägarna

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier. Teckning sker enligt 1:6, det vill säga sex gamla
aktier ger rätt att teckna en ny.
3.

Fördelningsgrund för aktier som inte tecknas med företrädesrätt

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.
I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som
var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier
avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande.
4.

Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
5.

Avstämningsdag

Avstämningsdag är den 12 november 2019.
6.

Teckningskurs

0,55 kr per aktie.
7.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas under tiden mellan den 18 november 2019 och den 4 december 2019.
8.

Betalning och betalningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska, för direktregistrerade aktieägare, ske genom samtidig
kontant betalning i enlighet med den förtryckta inbetalningsavin som erhålles från Euroclear i det fall samtliga
på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier. I det fall teckningsrätter
förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än
vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas.
Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda
anmälningssedeln.
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De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare och
anmäler teckning med stöd av teckningsrätter ska betala i enlighet med anvisningar från respektive bank
eller annan förvaltare.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om
teckning av aktier med stöd av teckningsrätter. Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel ”Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av företrädesrätt”. Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om
eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med
anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Betalning kan även ske genom kvittning.
9.

Villkoren i sammandrag
•

Företrädesrätt: 6 aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.

•

Emissionskurs: 0,55 kr per aktie.

•

Emissionsvolym: Högst 14 149 277 aktier.

•

Teckningstid: 2019-11-18 – 2019-12-04

Göteborg oktober 2019
Micropos Medical AB (publ)

Styrelsen
Bilagor;
Årsredovisningen för 2018 inkluderande revisionsberättelse och
anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets resultat

bilaga 1

Redogörelse av styrelsen

bilaga 2

Revisorns yttrande över redogörelsen

bilaga 3
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