
 

 

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS 

BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 

beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 5 april 2018 enligt villkoren 

nedan. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

från Bolagets fyra största aktieägare. Syftet med nyemissionen är att finansiera en satsning på 

internationell försäljning och försäljning via digitala kanaler, där styrelsen ser betydande 

tillväxtmöjligheter.  

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 191 733,3 kronor genom nyemission av högst     

1 917 333 aktier. 

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det 

antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt 

och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.  

3. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 25 maj 

2018. 

4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen 

besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska 

ske i följande ordning:  

a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och tecknat ytterligare aktier utan stöd 

av teckningsrätter, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med 

stöd av teckningsrätter.  

b. Övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till av 

dem tecknade aktier.  

c. Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier. 

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

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 30 maj – 13 juni 2018. 

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. 

6. Teckningskursen ska vara 14,0 kronor per aktie. Betalning för tecknad aktie ska erläggas 

med kontanta medel. Styrelsen bemyndigas att fastställa senaste dag för betalning. 

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 



 

 

8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha 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 april 2018 

Odd Molly International AB (publ) 

Styrelsen 


