
	 	 Punkt	8	

Styrelsens för Nanexa AB (publ) beslut om nyemission av aktier och 
teckningsoptioner  

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 812 527 aktier och 3 
812 527 teckningsoptioner (units) på följande villkor.  
 
Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) 
befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje innehavd aktie ger en (1) uniträtt och det 
krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Teckningskursen är sex (6) kronor per unit. 
Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. 
Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 1 november 2017. 
 
Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under 
perioden den 6 november till den 20 november 2017. Teckning av units utan stöd av 
uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och 
tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. 
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.  
 
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per 
aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen för 
bolagets aktie under perioden den 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Med hänvisning till 
gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid 
tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i 
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 21 januari 2019 till den 1 
februari 2019.  
 
Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493 422,42 kronor genom 
utgivande av högst 3 812 527 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 812 527 
teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier. Bolagets aktiekapital kan 
genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 493 422,42 kronor. 
 
För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om 
tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till 
tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i 
emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av 
units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd 
av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 
 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. Övriga särskilda villkor för 
teckningsoptionerna framgår av Bilaga B.  
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