
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsens beslut den 28 augusti 2020 

Emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission av 
högst 2 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor. Styrelsen 
beslutar vidare, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad emission av högst 
1 250 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigande till teckning av totalt 1 250 000 aktier i 
Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 125 000 kronor genom utnyttjande av de 
utgivna teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Högst kan aktiekapitalet öka med 375 000 kronor vid 
fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 
2020/2021.  

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units 
(”Emissionen”). En Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. 

I övrigt ska följande villkor gälla: 

(1) Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna tillkommer ett begränsat antal på 
förhand vidtalade investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett 
tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva 
utvecklingsprojekt och därigenom stärka bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden avses 
också användas till att utveckla bolagets kommersiella kapacitet och accelerera 
marknadsetableringen av bolagets produkter och tjänster. Avvikelsen från företrädesrätten 
medför även att bolaget breddar sin ägarbas med ett antal nya och enligt, styrelsens 
bedömning, strategiskt viktiga investerare. 

(2) Teckningskursen per Unit är 8 kronor, motsvarande en teckningskurs om 4 kronor per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar 
med investerare och bedöms vara marknadsmässig. Grunden för teckningskursen utgörs av ett 
beräknat marknadsvärde för aktien med avdrag för viss sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa 
Emissionens genomförande. 

(3) Teckning av Units ska ske på särskild teckningslista senast den 17 september 2020. Styrelsen 
har rätt att förlänga teckningstiden. 

(4) Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 25 september 2020. 
Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. 

(5) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med 
stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 berättigar till vinstutdelning från och med den dag 
aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

(6) En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie 
i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ska 
ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 februari 2021 till och 
med den 15 februari 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara ett pris med 30 procent 



 
 
 
 
 
 
 

rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista 
för bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2021 till och med den 29 januari 
2021, dock inte lägre än 3,25 kronor eller högre än 11,50 kronor.  

(7) Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i 
teckningsoptionsprogram 2020/2021 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021 
avseende nyteckning av aktier i Carbiotix AB (publ)”, Bilaga B. 

(8) Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. 
Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Emissionens genomförande kommer dock aktierna och 
teckningsoptionerna att skiljas åt. 

(9) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs i 
samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.  
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