The English text is an informal translation solely for convenience purposes. In case of inconsistencies between
the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV
AKTIER
Styrelsen i A3P Biomedical AB, org. nr. 550252–9100, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman, fattar
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 162,50 SEK genom att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 162 500 aktier.
Emission av aktier
Det föreslås att följande villkor ska gälla för emissionen av aktier:
–

Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
följande:
Teckningsberättigade
Cecilia Edström
Eugen Steiner
David Rosén

Antalet aktier
50 000
12 500
100 000

–

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge vissa styrelseledamöter och VD en
möjlighet till ägande i Bolaget på ett tidigt stadium.

–

Överteckning kan inte ske.

–

Teckningskursen uppgår till 20 SEK per aktie med en total emissionslikvid om 3 250 000 SEK, vilket
enligt styrelsens bedömning motsvarar marknadsvärdet. Aktiernas kvotvärde är 0,001 SEK.
Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 162,50 SEK genom emissionen.

–

Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden. Överkursen uppgår till
teckningskursen, efter avdrag av kvotvärdet per aktie.

–

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den tre (3) veckor efter datumet för
beslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

–

Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast fyra (4) veckor efter
datumet för beslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

–

Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse att ägaren till de nya aktierna genast
förs i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren
undertecknat ett aktieägaravtal för Bolaget.

–

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under
förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
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–

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i
emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.
__________________________
Stockholm i maj 2021
A3P Biomedical AB
Styrelsen
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