STYRELSENS FÖR CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (PUBL) FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER
MED FÖRETRÄDESRÄTT
Styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ), org.nr 556725-4866, föreslår att bolagsstämman
beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 12 928 423,275 kronor genom emission av högst
517 136 931 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.
(1)

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den
29 december 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla två befintliga aktier
berättigar till teckning av tre nya aktier.

(2)

Teckning av de nya aktierna ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte
samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom
ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan företrädesrätt. Av praktiska
hänsyn får styrelsen, vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om
att tilldelning endast sker av ett visst lägst antal aktier och om antalet aktier som ska tilldelas.
Sålunda tecknade aktier ska:
(i)

i första hand tilldelas dem som tecknat aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter och
– vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som tecknats och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning; och

(ii)

i andra och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen,
och – vid överteckning – i förhållande till det belopp som var och en garanterat högst
utnyttja för betalning av enligt garantin tecknade aktier och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

(3)

Betalning om 0,11 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar.

(4)

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden
från och med onsdagen den 3 januari 2018 till och med onsdagen den 17 januari 2018. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden.

(5)

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och
med onsdagen den 3 januari 2018 till och med onsdagen den 17 januari 2018 och sålunda
tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje
bankdagen efter dagen för avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden
som betalningstiden.

(6)

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.

Nyemissionen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om apportemissionen samt att
apportemissionen verkställs.
Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.
Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de
nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.
_____________
Stockholm i november 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

