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Styrelsens förslag till företrädesemission 

 

Styrelsen i Intuitive Aerial AB, 556819 1984, föreslår att bolagsstämman fattar beslut 

om nyemission av högst 20.049.054 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet 

med högst 3.608.829,72 kronor, jämte nyemission av högst 10.024.527 

teckningsoptioner TO 4 av serie 2017/2018, innebärande en aktiekapitalökning vid 

fullt utnyttjande om högst 1.804.414,86 kronor, jämte nyemission av högst 

10.024.527 teckningsoptioner TO 5 av serie 2017/2018, innebärande en 

aktiekapitalökning vid fullt utnyttjande om högst 1.804.414,86 kronor.  

 

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

 

Rätt till teckning, tilldelning m m 

Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna ska med företrädesrätt 

tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att 

aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) Unit, innehållande två 

(2) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 4 av serie 2017/2018 och en (1) 

teckningsoption TO 5 av serie 2017/2018.  

 

Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen.  

 

För Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska tilldelningen ske enligt följande: 

a) i första hand till den som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om 

denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade 

Uniträtter;  

b) i andra hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om 

denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade 

Units som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning;  

c) i tredje hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om 

denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade 

Units som tecknats under eventuellt förlängd teckningsperiod och, i den mån 

detta inte kan ske, genom lottning; och 

d) i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de 

Units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat 

belopp. 

 

Teckningskurs, anmälan och betalning 

För varje tecknad Unit skall erläggas en teckningskurs om 1,20 kronor, varav 

teckningskurs per aktie uppgår till 0,60 kronor och varje teckningsoption emitteras 

vederlagsfritt.  

 

Villkoren för teckningsoptionerna TO 4 av serie 2017/2018 i övrigt framgår av Bilaga 

4.   

 

Villkoren för teckningsoptionerna TO 5 av serie 2017/2018 i övrigt framgår av Bilaga 

5.   

 

Avstämningsdag, dvs. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha 

företrädesrätt vid nyemissionen, är den 20 november 2017. 
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Teckning av Units kan ske under perioden 23 november 2017 till 11 december 2017.  

 

Units som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning, kontant eller genom 

kvittning.  

 

Units som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för Units 

som tecknats utan företrädesrätt ska ske kontant eller genom kvittning, senast fem 

bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd 

avräkningsnota.   

 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och flytta fram tidpunkten för betalning.  

 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos 

Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

 

Bemyndigande 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som 

krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB. 

 

Villkor för beslut 

Detta förslag är villkorat av att stämman även fattar beslut om ny bolagsordning enligt 

punkt 5 på dagordningen. 

 

Majoritetskrav 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare 

med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. 

 

Bemyndigande 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som 

krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB. 

 

Handlingar 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen jämte 

styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § och 14 kap. 9 § aktiebolagslagen, revisorns 

yttrande över styrelsens redogörelser samt årsredovisning och revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2016 ska fogas till förslaget och hållas tillgängliga för aktieägarna 

senast från och med den 30 oktober 2017 (två veckor innan bolagsstämman). 

 

_______________________________ 

 


