
Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) beslut om en riktad 

emission av units under förutsättning av bolagsstämmans godkännande  

 

 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 31 mars 2021, om 

emission av högst 1 420 000 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Följande villkor ska gälla. 

 

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera två B-aktier 

samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. 

 

2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Modelio 

Equity AB (publ), Oliver Molse, Formue Nord Markedsneutral A/S samt Lubrica Equity AB. 

 

3. För varje unit ska erläggas ett belopp om 7 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie 

om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överskrider aktiens 

kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. 

 

4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. 

 

5. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 28 april 2021. Styrelsen ska dock ha rätt 

att förlänga teckningstiden. 

 

6. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant i samband med teckningen. Styrelsen ska 

dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Teckning av units genom betalning innebär att 

tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på 

teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.  

 

7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. 

Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och 

teckningsoptionerna att skiljas åt. 

 

8. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att 

öka med högst cirka 262 700 kronor.1 

 

9. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO1 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet 

att öka med högst cirka 131 350 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga TO2 som emitteras 

i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 131 350 kronor. Villkoren för 

teckningsoptionerna framgår av Bilaga A och Bilaga B. 

 

10. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa 

sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

____________________ 
 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 

anskaffa rörelsekapital till bolaget.  

 

Teckningskursen har fastställts baserat på och motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och 

bedöms vara marknadsmässig.  

 

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts. 

 

                                                 
1 Kvotvärdet för bolagets aktier uppgår till 4 204 818, 769944 

                      45 457 500 


