
 
 

Styrelsens för LightAir AB (publ), 556724-7373, (”Bolaget”) beslut om emission av 
aktier 

Styrelsen beslutar härmed om en nyemission av högst 8 104 423 aktier, innebärande en ökning 
av aktiekapitalet med högst 12 156 634,50 kronor, till en teckningskurs om 2,00 kronor per 
aktie. Beslutet gäller under förutsättning av en bolagsstämmas efterföljande godkännande. I 
övrigt ska följande villkor gälla: 
 
(a) Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade 

aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) 
innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. 

(b) Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos 
Euroclear Sweden AB per den 26 juni 2020 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 juni 2020. Första dag för 
handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 juni 2020. 

(c) Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning eller kvittning under perioden från 
och med 30 juni 2020 till och med den 21 juli 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga 
tecknings- och betalningsperioden. Styrelsen har bedömt att det är lämpligt att aktieägare 
som har fordringar på Bolaget ska kunna kvitta hela eller delar av sådana fordingar. 

(d) Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från 
och med den 30 juni 2020 till och med den 17 juli 2020.  

(e) Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och 
med den 30 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista 
handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg. 

(f) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i 
den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. 

(g) För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd 
av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: 

1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte och, 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. 

2. I andra hand ska tilldelning 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. 

3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som 
ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående 
endast sker av ett visst minsta antal aktier. 



 
 

(h) Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 
styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid 
Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. 
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