
Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797, beslutar, under förutsättning av god-

kännande från extra bolagsstämma den 13 april 2021, härmed att öka bolagets aktiekapital 

med högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 stamaktier och på föl-

jande villkor i övrigt:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna 

tecknas av ett antal nya kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifie-

rats av bolagets finansiella rådgivare, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, och 

Pareto Securities AB. 

2. 40 kronor ska betalas för varje ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkurs-

fonden. Teckningskursen har bestämts baserat på ett anbudsförfarande riktat till 

kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella 

rådgivare, och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets ak-

tieägarbas samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadsef-

fektivt sätt, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bo-

lagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägar-

nas företrädesrätt.

4. Överteckning kan inte ske.

5. Teckning ska ske på separat teckningslista denna dag. Styrelsen ska äga rätt att sena-

relägga sista dag för teckning.

6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast fyra bankdagar efter emissionsbeslutet 

genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att senare-

lägga sista dag betalning.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen av-

seende utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket och 

Euroclear Sweden AB. 

8. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar 

av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

9. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

________________

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

________________

Malmö den 17 mars 2021 

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ)


