Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare
Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, föreslår att bolagsstämman
beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst cirka 88 806 kronor
genom nyemission av högst 1 687 314 aktier enligt följande villkor:
1.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget,
varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en ny
aktie för varje tretton (13) befintliga aktier.

2.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till
aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till
övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

3.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 17 april 2014.

4.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 25 april 2014 till och med den 9 maj 2014. Styrelsen skall
äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

5.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista
under tiden från och med den 25 april 2014 till och med den 9 maj 2014. Betalning
skall erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning
utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.

De nya aktierna emitteras till en kurs av tolv (12) kronor per aktie.

7.

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 och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

8.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

