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STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV 

BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE 

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, beslutar, under förutsättning av 

bolagsstämmans godkännande, att genomföra om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra 

bolaget en emissionslikvid om cirka 1 300 MSEK, på följande villkor. 

1. Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig bemyndigas att, senast fem vardagar före 

avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas 

med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje 

befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. 

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 

företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 9 maj 2018. 

3. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 14 maj 2018 till och 

med den 29 maj 2018, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. 

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas 

kontant inom två bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats 

till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. 

5. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att 

tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens 

högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med 

stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av 

teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i 

förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån 

det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält 

sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 

tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i 

den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de som 

garanterat emissionen i deras egenskap av garanter och i enlighet med villkoren för 

respektive emissionsgaranti. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 

pro rata i förhållande till det antal aktier var och en garanterat för teckning. 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 

7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av vid 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. 

_____________ 

Stockholm i april 2018 

Karo Pharma Aktiebolag 

Styrelsen 


