
BESLUT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION 

Styrelsen för Midsona AB (publ), org. nr 556241-5322, beslutar, under förutsättning 
av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt 
för aktieägarna. 

1. Aktiekapitalet ska ökas genom emission av både aktier av serie A (A-aktie) 
och aktier av serie B (B-aktie), varvid aktieägare ska äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). 

2. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska infalla den  
4 november 2019. 

3. Teckning ska ske från och med den 6 november 2019 till och med den 20 
november 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så 
fall ska meddelas senast den 20 november 2019.  

4. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets 
aktieägare, varvid ägare av aktier av serie A och serie B äger företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).  

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande 
till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. 

Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning 
utan företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i 
förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den 
subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.  

5. Styrelseordförande, eller den som styrelsen inom sig utser, bemyndigas att 
senast den 28 oktober 2019 besluta om det högsta belopp som bolagets 
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket 
belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bemyndigandet innefattar även 
rätt att besluta hur många teckningsrätter varje befintlig aktie ska berättiga 
till och hur många teckningsrätter som ska krävas för teckning av en ny 
aktie. 

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning 
utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning 



utan stöd av teckningsrätter ska erläggas enligt instruktion på 
avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från avsändande av 
avräkningsnota. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de registrerats.  

8. Omvandlingsförbehållet enligt bolagsordningen ska gälla även för nya A-
aktier. 

________________________ 
 
Bilagor: 

1. Bolagets årsredovisning för 2018 jämte revisionsberättelse. 
2. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 aktiebolagslagen.  
3. Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § 4 aktiebolagslagen.  

 


