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Styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av 

aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

The board of directors’ resolution, subject to approval by the general meeting, to issue shares 

with pre-emption rights for existing shareholders  

 

Styrelsen i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) beslutar, 

under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital 

med högst 33 359 396,97 SEK genom nyemission av högst 18 532 998 aktier enligt följande villkor.  

The board of directors of Artificial Solutions International AB (publ), corp. reg. no. 556840-2076 

(the “Company”) resolves, subject to approval by the general meeting, to increase the Company’s 

share capital not more than SEK 33,359,396.97 by an issue of not more than 18,532,998 new 

shares on the terms and conditions set out below. 

1. Den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerad som aktieägare äger 

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på 

avstämningsdagen. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) 

teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. 

Registered shareholders on the record date for the rights issue shall have the right to 

subscribe for new shares with preferential rights in relation to the number of shares the 

holder previously held. Each existing share entitles to one (1) subscription right. Four (4) 

subscription rights entitle to subscription of three (3) new shares. 

2. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6,5 SEK per aktie. 

The new shares are issued at a subscription price of SEK 6.5 per share. 

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 och, vid överteckning, i förhållande till det antal 

teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som 

anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i 

förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

In the event that not all the shares are subscribed for with preferential rights, allotment of 

the remaining shares, within the maximum amount of the rights issue, shall be made to 

subscribers who have subscribed for shares without preferential rights. Firstly, such 

allotment shall be made to those who have subscribed for shares with subscription rights 

and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to the number of subscription 

rights used for subscription of shares, and to the extent that this is not possible, by drawing 

of lots. Secondly, allotment shall be made to shareholders and others who have notified 

their interest to subscribe for shares without subscription rights, and in the event of 

oversubscription, pro rata in relation to the number of shares that each such applicant has 

applied to subscribe for, and to the extent that this is not possible, by drawing of lots.  

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

företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 22 januari 2020. 
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The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares 

with preferential right shall be Wednesday 22 January 2020. 

4. Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden 

från och med den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Styrelsen ska äga rätt 

att förlänga tiden för teckning. 

Subscription of shares with pre-emption rights shall be made through cash payment during 

the period from 24 January 2020 to 11 February 2020. The Board of Directors has the right 

to extend the period of subscription. 

5. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 4 

ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade 

utan företrädesrätt ska i sin helhet erläggas senast tre (3) bankdagar efter det att besked 

om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Subscription of shares without preferential right shall be made on a certain subscription list 

during the same period as stated in article 4 above. Payment for shares subscribed for 

without pre-emption rights shall be made in full not later than three (3) banking days after 

notice of allotment of shares was sent. The Board of Directors has the right to extend the 

period of subscription. 

6. För det fall delregistreringen hos Bolagsverket av de 34 438 nya aktier som emitterades 

genom beslut den 12 april 2019 slutförs i sådan tid att rätt till deltagande i 

företrädesemissionen uppkommer ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital 

ska ökas ytterligare med högst 46 488,60 SEK genom nyemission av ytterligare högst 25 827 

aktier. 

In the event that the partial registration with the Swedish Companies Registration Office of 

the 34,438 new shares issued through a resolution on 12 April 2019 is completed in such a 

time that the right to participate in the rights issue arises, the resolution shall be considered 

to increase the company's share capital by a maximum of SEK 46,488.60 through a new 

issue of a maximum of 25,827 shares. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning för 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. 

The new shares shall entitle to dividend for the first time on the first record date for dividend 

that take place after the issue of shares has been registered with the Swedish Companies 

Registration Office and she shares have been recorded in the share register kept by 

Euroclear Sweden AB. 

8. Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

The CEO, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to 

make such minor adjustments that may be required in order to register the resolution with 

the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.   

___________________________ 
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Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § bilägges.  

Documents in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act are enclosed. 

 

Stockholm i december 2019 / Stockholm in December 2019 

Artificial Solutions International AB (publ) 

Styrelsen / The board of directors 

 


