
Årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) 556678-6645 den 6 maj 2020  

 

Punkt 16. Förslag till nyemission av aktier 
 

Ägare representerande ca 62 procent av kapitalet och rösterna i Aktiebolaget Fastator (publ), 

org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), har föreslagit att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets 

befintliga optionsprogram, enligt vad som närmare anges i kallelsen till årsstämman. Förslaget 

innefattar ett erbjudande till innehavare av befintliga teckningsoptioner utgivna av Bolaget att 

överlåta sina befintliga teckningsoptioner till Bolaget enligt vad som närmare anges i kallelsen 

till årsstämman (”Erbjudandet”).  

 

Förslaget innefattar även att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 922 500 

aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 476 000 kronor, enligt 

följande villkor. 

 

1. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

endast tillkomma de personer som överlåtit sina befintliga teckningsoptioner till Bolaget 

enligt Erbjudandet. Teckningsberättigad får teckna och tilldelas högst så många aktier som 

motsvarar antalet teckningsoptioner den teckningsberättigade överlåtit till Bolaget under 

Erbjudandet. 

 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra fullgörandet av 

Erbjudandet. 

 

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista tidigast den 8 maj och senast den 7 juni 2020. 

Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 

 

4. Teckningskursen ska motsvara den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets 

aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2020 

till och med den 7 maj 2020, dock lägst 60,00 kronor. Teckningskursen ska fastställas av 

Bolagets styrelse i samband med teckningstidens inledande. 

 

5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 7 juni 2020. Styrelsen ska emellertid 

ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket 

och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

 

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan 

visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden 

AB, eller av annars formella skäl. 

 

__________ 


