
Styrelsens för Toleranzia AB förslag till beslut om nyemission av aktier 

Styrelsen för Toleranzia AB, org. nr 556877-2866, (”Bolaget”) beslutar, under förutsättning 
av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om nyemission av aktier med företrädesrätt 
för aktieägarna enligt följande. 

1. Aktiekapitalet ökas med högst 999 101,75 kronor genom emission av högst
7 992 814 aktier.

2. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till tre kronor.

3. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 9 februari 2018
ska berättiga till en teckningsrätt. En teckningsrätt ska berättiga till teckning av en
aktie i Bolaget.

4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska
styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta
belopp.

a) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för
det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier
som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till
garanterat belopp.

5. Teckningsperioden ska löpa från och med den 14 februari 2018 till och med den 28
februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd
av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre
bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för
utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos
Bolagsverket.

8. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

____________________ 



 

Följande handlingar fogas till förslaget: 

 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

 



Bilaga 1 till förslag till emissionsbeslut 
i Toleranzia AB 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) 

Bolaget Toleranzia AB org. nr 556877-2866, ("Bolaget") avlämnade sin årsredovisning för 

2016 den 12 juni 2017. Efter avgivandet av årsredovisningen för 2016 har de händelser av 

väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets delårsrapport för 

periodenjanuari - september 2017 eller som Bolaget därefter har offentliggjort genom 

pressmeddelande och på Bolagets webbplats. 

Göteborg den 18 januari 2018 

Toleranzia AB 

Patrik Dahlqvist 

Kristian Sandberg 

Klementina Osterberg 



Bilaga 1 till förslag till emissionsbeslut
i Toleranzia AB

Styrelsens redogörelse enligt i3 kap. 6 §aktiebolagslagen (Zoo5~551)

Bolaget Toleranzia AB org. nr 5568~~-2866, ("Bolaget") avlämnade sin årsredovisning för

2oi6 den i2 juni 201 . Efter avgivandet av årsredovisningen för 2016 har de händelser av

väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets delårsrapport för

perioden januari —september 201 eller som Bolaget därefter har offentliggjort genom

pressmeddelande och på Bolagets webbplats.

Göteborg den 18 januari 2018

Toleranzia AB

Elisabet Litsmark Nordenstam

Ola Rönn

Patrik Dahlgvist
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Kristian Sandberg

Anders Waas Klementina Österberg



Bilaga 2 till förslag till emissionsbeslut i 
Toleranzia AB



Bilaga 3 till förslag till emissionsbeslut 
i Toleranzia AB












































