Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande
Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ), org.nr 556277-8943, beslutar, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier i enlighet med följande villkor:
1.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 10 juni 2014
fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya
aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till
teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

2.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de förut äger.

3.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 juni
2014.

4.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom
ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska
tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda
emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning
ske genom lottning.

5.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014 till och med den 3
juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 8 juli 2014.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och
därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om
tilldelning har skickats till tecknaren.

7.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

8.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att förskjuta tidplanen mot
ovanstående förslag med maximalt tre månader.

Den som styrelsen utser inom sig eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Åseda den 19 maj 2014
Styrelsen i ProfilGruppen AB

