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Styrelsens förslag till beslut den 9 maj 2019 

Nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare 

Styrelsen för Briox AB (publ), org.nr 556802-6891, föreslår att bolagsstämman den 9 maj 
2019 beslutar om en företrädesemission av högst 5 717 337 aktier, innebärande en ökning 
av aktiekapitalet med högst 6 289 111,332984 kronor. För beslutet ska i övrigt följande 
villkor gälla. 

1. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt 
att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Om inte 
samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning 
inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan eventuell tilldelning ska ske 
till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var 
aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den fö-
reträdesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. 

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 16 maj 2019.  

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor. Teckningskursen har fastställts 
av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt 
investerarintresse. 

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning till ett av 
bolaget anvisat konto inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 
3 juni 2019. För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på 
särskild teckningslista och betalning erläggs i enlighet med betalningsinstrukt-
ioner för sådan teckning. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämnings-
dag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade 
hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

7. Bolaget har säkerställt att emissionen blir tecknad till minst 80 procent genom 
teckningsförbindelser, emissionsgarantier samt avsiktsförklaringar. 

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar 
som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 
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