
 

 

 
 
 
Styrelsens för Cantargia AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande 
The board of directors’ of Cantargia AB (publ) resolution on a new share issue 
subject to the approval by the general meeting 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital ska 
ökas med högst 873 652,64 kronor genom emission av högst 10 920 658 nya aktier. Följande villkor ska 
gälla. 
The board resolves, subject to the approval by the general meeting, to increase the company’s share 
capital with not more than SEK 873,652.64 through the issue of not more than 10,920,658 new shares. 
The following terms shall apply.  
 
 

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma 
Carnegie Investment Bank AB i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och 
internationella institutionella investerares ställe. 

 The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ pre-
emptive rights, only fall upon Carnegie Investment Bank AB on behalf of a limited number of 
Swedish and international institutional investors approached in advance. 

  
2. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. 
 The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date that occurs 

immediately following the registration of the new shares in the company’s share register. 
  

3. Teckning av aktier ska ske senast den 21 februari 2020. Teckning ska ske på särskild 
teckningslista. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för teckning.  

 Subscription for shares shall be made no later than 21 February 2020. Subscription shall be 
made on a subscription list. However, the board shall be entitled to extend the subscription 
period. 

  
4. Betalning om 22,50 kronor per aktie ska erläggas i samband med teckningen och senast den 

24 februari 2020. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. 
 Payment of SEK 22.50 per share shall be made in connection with the subscription and no 

later than 24 February 2020. However, the board shall be entitled to extend the payment 
period. 

  
5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa 

sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.  
 The managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that 

may be necessary in connection with the registration of the new issue. 
____________________ 

 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses vara till fördel för Cantargia och 
dess aktieägare att bredda aktieägarbasen samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor 
anskaffa kapital till bolaget. 
The reasons for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are that it is considered 
beneficial for Cantargia and its shareholders to broaden the shareholder base and to take advantage of 
the opportunity to raise capital on favorable terms for the company. 

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal institutionella investerare och bedöms 
vara marknadsmässig. 
The subscription price has been established through negotiations with certain institutional investors 
and is considered to constitute a fair market price. 
 



 

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts. 
Documents in accordance with Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared  
and presented, respectively. 


