
 

 

Styrelsens för Promore Pharma AB (publ) beslut av den 7 maj 2021 om nyemission av 
aktier (företrädesemission) under förutsättning av bolagsstämmans godkännande 
 

Styrelsen beslutade den 7 maj 2021, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, 
att bolagets aktiekapital skulle öka med högst 971 422,96 kronor genom en nyemission av 
högst 24 285 574 aktier, vardera med kvotvärde om 0,04 kronor.  

För emissionen skall i övrigt följande villkor gälla. 

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande 
till det antal aktier de förut äger, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning 
av två (2) nya aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller 
aktieägaren en (1) teckningsrätt, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning 
av två (2) nya aktier. 

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen 
bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen 
för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier (i) i första hand 
till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren 
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya 
aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, (ii) i andra hand till övriga som 
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till antalet aktier 
angivet på anmälningssedel, (iii) i tredje hand till de garanter som har ingått 
garantiavtal med bolaget, pro rata i förhållande till respektive garantibelopp. I den 
mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. 

3. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att 
med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 1 juni 2021. 

4.  Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna ska erläggas 
kontant. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den 
fria överkursfonden. 

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning 
under tiden från och med den 3 juni 2021 till och med den 17 juni 2021. Styrelsen 
ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

6. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på 
särskild anmälningssedel under tiden från och med den 3 juni 2021 till och med den 
17 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för 
tecknade aktier ska erläggas senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som 
utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som 
styrelsen bestämmer.  
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7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket. 

8. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market 
under tiden från och med den 3 juni 2021 till och med den 14 juni 2021. 

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya 
aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Styrelsens beslut enligt ovan är villkorat av att årsstämman den 27 maj 2021 fattar beslut 
enligt styrelsens förslag innebärande (i) att bolagsordningens § 4 angående gränser för 
aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till 
lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor och (ii) att bolagsordningens § 5 
angående gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 12 500 000 och högst 
50 000 000 aktier till lägst 35 000 000 och högst 140 000 000 aktier.  

___________ 

 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets webbplats 
www.promorepharma.com och kommer att läggas fram på bolagsstämman. 

___________ 
 

 

Solna den 7 maj 2021 

PROMORE PHARMA AB (PUBL) 

Styrelsen 

http://www.promorepharma.com/
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