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Styrelsens beslut, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma, om 

nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, (”Bolaget”), beslutar, under förutsättning 

av efterföljande godkännande från bolagsstämma, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital 

med högst 4 854 138 SEK genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare enligt följande villkor. Om full nyteckning sker av Bolagets teckningsoptioner 

av serie 2019/2022 ska beslutet anses innebära att Bolagets aktiekapital ska öka med ytterligare 

högst 88 199,25 SEK genom nyemission av ytterligare högst 352 797 aktier. 

1. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska 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 innehavaren förut äger. En 

(1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna 

en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie är 7,70 SEK. Den del av teckningskursen som 

överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden. 

2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 

ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade 

utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också 

tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på 

avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och 

en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan 

stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand 

dem som garanterat företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda 

emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske 

genom lottning. 

3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 

företrädesrätt teckna aktier ska vara den 10 november 2022. För att innehavare av Bolagets 

teckningsoptioner av serie 2019/2022 ska ha rätt att delta i nyemissionen med aktie 

tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd senast den 3 november 

2022. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 

uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. 

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden 

från och med den 14 november 2022 till och med den 28 november 2022. Styrelsen ska äga 

rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan 

om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden från och med 

den 14 november 2022 till och med den 28 november 2022. Betalning för sålunda tecknade 

och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av 

avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att 

förlänga tiden för teckning och betalning. 

6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista 

senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och 

tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av 

avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att 

förlänga tiden för teckning och betalning. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 



8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar 

som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och 

Euroclear Sweden AB. 

 

___________________________ 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1–3. 

 

Stockholm i oktober 2022 

Boule Diagnostics AB (publ) 

Styrelsen 


