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Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den  

13 november 2019 om en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, innebärande en ökning av 

aktiekapitalet med 368 460 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
endast tillkomma Pareto Securities AB, som agerar settlementbank i emissionen, i 
svenska och internationella institutionella investerares ställe.  

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets 
fortsatta utveckling och accelerera dess tillväxt samt diversifiera ägarbasen i bolaget 
bland såväl svenska som internationella institutionella investerare. Bolaget befinner 
sig i en expansionsfas och den föreslagna riktade nyemissionen är avsedd att stärka 
bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka organisationen inom 
forskning och utveckling, marknad och försäljning samt service.  

3. Teckningskursen är 8,55 kronor och har fastställts genom ett accelererat book-
building förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto 
Securities AB.  

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 
13 november 2019. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den  
19 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för 
betalning. 

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken 
hos Euroclear Sweden AB. 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som 
kan visa sig erforderliga för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av 
bolagsordningen i enlighet med punkt 7.  

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 

Majoritetskrav 
Beslut enligt punkt 8 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 
 

   

Göteborg i november 2019 

Irisity AB (publ) 

Styrelsen 

 


