Styrelsens för Aptahem AB (publ) förslag till beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, (”Bolaget”) föreslår stämman besluta
att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
För emissionen ska följande villkor gälla.
1.   Bolagets aktiekapital ska öka med högst cirka 442 817,047 kronor.
2.   Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 1 948 395 stycken.
3.   Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 13 april 2016 ska
berättiga till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny
aktie i Bolaget.
4.   Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 10 kronor.
5.   Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske
a)   i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata
i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock
att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats
färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier,
b)   i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i
förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter
lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
c)   i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants
garantiåtagande.
6.   Teckningsperioden ska löpa från och med den 18 april 2016 till och med den 2 maj
2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom meddelande senast
den 2 maj 2016.
7.   Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av
teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre
bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
8.   Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som
infaller efter att de nya aktierna registrerats.
9.   Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta
beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.
Bilagor:
1.   Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
2.   Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).
3.   Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

