
 

  

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 10 i den föreslagna 
dagordningen till extra bolagsstämma) 

Styrelsen för Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 (”Bolaget”), föreslår att 

bolagsstämman godkänner styrelsens beslut per den 20 januari 2021 att öka Bolagets 

aktiekapital med högst 12 600 000,059198 kronor genom nyemission av högst 21 000 000 

stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,600000003 kronor. För emissionen i övrigt 

ska följande villkor gälla. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast 

tillkomma Rothesay Limited. Teckning av aktierna ska ha skett på en särskild teckningslista 

senast den 20 januari 2021. Teckning har skett. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas 

företrädesrätt är att finansiera den löpande verksamheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 

samt att förstärka Bolagets institutionella och långsiktiga aktieägarbas och därigenom främja 

Bolagets möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.  

Teckningskursen per stamaktie är 0,90 kronor och har fastställts efter förhandling på 

armlängds avstånd mellan Bolagets ledning och Rothesay Limited enligt de rådande 

marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning av de tecknade 

aktierna ska erläggas kontant senast den 15 februari 2021. Styrelsen, eller den som styrelsen 

utser, ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ger rätt 

till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar 

efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Överteckning kan inte ske. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna 

hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman 

företrädda aktierna. 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos 

Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.anoto.com senast den 25 januari 2021 samt skickas 

kostnadsfritt till dem aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

 

Stockholm i januari 2021 

ANOTO GROUP AB (PUBL) 

Styrelsen / The Board of Directors 

 


