
 

Styrelsens för CombiGene AB (publ) beslut om nyemission av aktier och 
teckningsoptioner 
 
Styrelsen för CombiGene AB (publ), org. nr 556403-3818, (”Bolaget”) beslutar om 
nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med 
företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen av aktier beslutas med stöd av årsstämmans 
bemyndigande och nyemissionen av teckningsoptioner beslutas under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande. Nyemissionen genomförs på följande villkor. 

1. Aktiekapitalet ökas med högst 3 439 565 kronor genom emission av högst 
34 395 650 aktier. Vidare emitteras högst 6 879 130 teckningsoptioner av serie 
TO 2, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets aktiekapital kan komma 
att öka med ytterligare högst 687 913 kronor och antalet aktier kan komma att öka 
med ytterligare högst 6 879 130 aktier vid utnyttjande av serie TO 2. 

2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje 
unit består av 10 aktier samt två teckningsoptioner av serie TO 2. 

3. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till nio (9) kronor. Teckningskursen per 
aktie uppgår till 0,90 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.  

4. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 30 augusti 2018 
ska berättiga till en uniträtt. Fem uniträtter ska berättiga till teckning av en unit. 

5. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska 
styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta 
belopp.  

a) I första i hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske 
till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte 
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en 
utnyttjat för teckning av units. 

b) I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske 
till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall 
dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var 
och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna 
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 10 units efter avrundning ska 
tilldelas antingen 10 units eller inga units. 

c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till 
garanterat belopp. 

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal 
units än tecknat.  

6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 4 september 2018 till och med den 
18 september 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för 
betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.  



 

7. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av 
uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre 
bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. 

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för 
utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos 
Bolagsverket. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, 
de villkor som framgår av Bilaga A. 

9. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och 
villkoren enligt Bilaga A som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. 

____________________ 

Följande handlingar fogas till förslaget: 

• Årsredovisning för 2017 
• Optionsvillkor, Bilaga A  
• Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 
• Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 

 

 


