
 

Styrelsens för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) beslut om nyemission 

med företrädesrätt för bolagets aktieägare 

 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital 

ska ökas med högst 1.259.861,022836 kronor1 genom emission av högst 155.538 nya A-aktier och 

högst 4.467.008 nya B-aktier. Följande villkor ska gälla. 

 

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 12 januari 2018. 

  

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tio A-

aktier ska berättiga till teckning av sju nya A-aktier och tio B-aktier ska berättiga till teckning 

av sju nya B-aktier (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. Eventuella återstående aktier ska därefter tilldelas emissionsgaranterna i 

förhållande till lämnade åtaganden 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. 

 

3. 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. 

 
4. Teckning ska ske under perioden 16 – 30 januari 2018 eller, såvitt avser teckning enligt punkt 

2, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga 

teckningstiden. 

 

5. Teckningskursen ska vara 95 kronor per aktie. 

 

6. Teckning med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning. 

  

7. Teckning utan primär företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som 

anges i punkt 4, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på 

avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. 

  

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

visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.   

 

____________________ 

 

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats. 

 

Emissionsbeslutet förutsätter antagande av ny bolagsordning. 
 

                                                      

1 Aktiens kvotvärde är 1.500.000 / 5.503.638 kronor. 


