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Styrelsens för Meltron AB (publ), org. nr 556988–9834, (”Bolaget”) fullständiga 
förslag till beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission) 
__________________________________________________________________________ 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 30 augusti 2021 om 
nyemission av högst 288 219 331 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med högst 25 939 739,79 kronor (”Företrädesemissionen”) på följande villkor: 
 
Rätt att teckna nya aktier  
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för 
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt 
att teckna aktier i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger. Avstämningsdag för 
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är torsdagen 
den 7 oktober 2021. 
 
En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie. 
 
Teckningskurs 
Teckningskursen per aktie är 0,09 kronor. 
 
Tilldelning 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med 
företrädesrätt. 
 
Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet aktier 
som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält 
intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda 
intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelningen ske till 
investerare som lämnat emissionsgaranti i enlighet med villkoren för sådan garanti. 
 
Teckning och betalning 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget 
anvisat konto från och med måndagen den 11 oktober 2021 till och med måndagen den 25 oktober 
2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild 
teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av 
Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked 
om tilldelning. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av 
fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och 
betalning. 
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Rätt till utdelning 
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har 
blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
 
Övrigt 
Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om 
minskning av aktiekapital enligt punkt 12-13 i kallelse till årsstämman. Mot bakgrund av att förslaget 
till beslut om minskning av aktiekapital enligt punkten 12 är villkorat av att bolagsstämman fattar 
beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 blir detta förslag till beslut indirekt villkorat av 
att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. 
 
Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB. 
 

_________ 
 

Stockholm i september 2021 
Meltron AB (publ) 

Styrelsen 

 

 


