
Styrelsens för A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988–9834, (”Bolaget”) 
fullständiga förslag till beslut om apportemission 
__________________________________________________________________________ 
Bolaget har den 4 juli 2019 ingått avtal med ägarna (”Säljarna”) till det finska bolaget Oy MTG 
Meltron Ltd, org. nr 0845703–5, (”MTG Meltron”) om att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i MTG 
Meltron. 
 
Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna ska erläggas genom att Säljarna  
tecknar samt tilldelas nya aktier i Bolaget motsvarande 5 000 000 EUR. Avtalet är bland annat 
villkorat av att bolagstämman beslutar om apportemissionen i enlighet med styrelsens förslag till 
beslut. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av MTG Meltron framgår av Bolagets 
pressmeddelande den 4 juli 2019. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar att godkänna 
apportemissionen på följande villkor: 

1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp om högst 20 424 148,5 kronor genom 
emission av högst 81 696 594 nya aktier. 

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Säljarna i förhållande till antalet sålda 
aktier i MTG Meltron. 

3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående 
av aktier i MTG Meltron motsvarande 5 000 000 EUR. Det värde som apportegendomen 
upptagits till motsvarar en teckningskurs per aktie om cirka 0,65 kronor, baserat på en 
växelkurs för 1 EUR uppgår till 10,545 SEK (Europeiska centralbankens EUR-SEK 
referensväxelkurs per den 1 juli 2019).  

4. Teckning av nya aktier i Bolaget ska ske på teckningslista inom tio kalenderdagar från dagen 
för stämmans emissionsbeslut. 

5. Betalning för aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att ovan under 
punkt 3 beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast inom tio kalenderdagar från 
dagen för stämmans emissionsbeslut. 

6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning 

7. Omständigheter av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen framgår av 
styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande. 

8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket. 

9. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Beslutet är därför villkorat av att 
bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt punkt 14 i dagordningen 
samt av registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket 
eller Euroclear Sweden AB.  



 

Handlingar enligt 13 kap. 7 § och 13 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos 
Bolaget. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare som 
representerar minst hälften av de avgivna rösterna. 

 
***** 

Stockholm i juli 2019 
A Uni-light LED AB (publ) 

Styrelsen 


