
 
  

 

Styrelsens för Eurobrands AB förslag till beslut om nyemission av 
aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 

 

 
Nyemission av aktier 
Styrelsen för Eurobrands AB föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier 
med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. 

 
Ökning av aktiekapital och antal aktier  
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 30 000 kronor genom nyemission av högst 750 
000 aktier. 

 
Teckningsrätt  
Rätt att teckna aktierna skall tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till tidigare 
aktieinnehav. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att 
med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 13 april 2016. 
 
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen 
för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med 
företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, 
och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i 
nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
 

Teckningstid och betalning 
Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under 
tiden från och med den 14 april 2016 till och med den 28 april 2016. Styrelsen ska äga rätt 
att förlänga tiden för teckning och betalning- 
 
Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i 
sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av 
företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av 
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att 
förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning 

 
Teckningskurs  
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,67 kronor per aktie. 
  
Utdelningsrätt 
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de nya aktierna förts in i 
aktieboken. 
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