Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems förslag till beslut om riktad
nyemission
____________________________________________________________________
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst
cirka 8 487,44 kronor1 genom emission av högst 91 756 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla.
1.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma vissa anställda i bolaget i enlighet med vad som anges i Bilaga.

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.

3.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 29 mars 2019. Styrelsen ska
dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Betalning om 8 kronor per tecknad aktie ska erläggas kontant i samband med
teckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning.

5.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut
som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
____________________

Bakgrunden till nyemissionen, och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget
under 2015 införde ett incitamentsprogram enligt vilket anställda i bolaget gavs rätt till rörlig
ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren för
incitamentsprogrammet ska viss del av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i
bolaget.
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst
nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för bolagets B-aktie på
Nasdaq First North under perioden 15 februari – 28 februari 2019 och bedöms vara
marknadsmässig.
Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har framlagts.

1

Aktiens kvotvärde är 3 200 853,449924 / 34 603 821 kronor.

Bilaga

Teckningsberättigade
Namn

Antal aktier

Likvid (SEK)

Stephan Dymling

27 874

222 992

Lars-Erik Eriksson

25 681

205 448

Dan Mogren

9 292

74 336

Cristina Pantaleone

7 587

60 696

Gunilla Savring

10 780

86 240

Ingmar Malm

8 835

70 680

Karin Peterson

1 707

13 656

Summa

91 756

734 048

