
STYRELSENS FÖR CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (PUBL) FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER 
MOT BETALNING MED APPORTEGENDOM SAMT TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT 
EMITTERA AKTIER 

Styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ), org.nr 556725-4866, föreslår att bolagsstämman 
beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kronor genom emission av högst 
600 000 000 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla. 

(1) Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Flowscape AB, 
organisationsnummer 556866-9625 (”FSAB”) som anges i Bilaga A och med det antal aktier som 
anges däri. Teckning får endast ske med hela det antal aktier som respektive aktieägare i FSAB 
är berättigad att teckna. 

(2) Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 januari 2018. 
Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.  

(3) Apportegendomen för de nyemitterade aktierna som kan komma att tillskjutas vid fullteckning 
har enligt styrelsens redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknats till ett 
värde om 58 800 000 kronor, vilket motsvarar 0,098 kronor per aktie. Det slutliga värdet kan, till 
följd av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på bolagets 
aktier, komma att avvika från detta värde. 

(4) Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse senast 
den 31 januari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.  

(5) 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. 

Styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ), org.nr 556725-4866, föreslår vidare att den bemyndigas 
att längst intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med betalning med 
apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar högst det antal aktier som motsvarar 
en sammanlagt teckningslikvid om 20 000 000 kronor och får tidigast utnyttjas efter det att apport- 
och företrädesemissionerna genomförts. Skälet till bemyndigandet är bland annat bolagets eventuella 
skyldighet att enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av aktier i FSAB utge 
tilläggsköpeskilling och bolagets skyldighet att enligt gällande emissionsgarantiavtal under vissa 
omständigheter utge emissionsgarantiersättning i form av aktier. 

Emissionen och bemyndigandet är villkorade av att bolagsstämman beslutar om den tidigare 
föreslagna företrädesemissionen av aktier samt att företrädesemissionen verkställs. 

Emissionen 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 december 2017 

Crowdsoft Technology AB (publ) 

Styrelsen 



Bilaga A 

 

Teckningsberättigade personer Antal aktier i Flowscape AB Antal aktier i Crowdsoft 
Technology AB (publ) 

Tandläkare Karla Reigo AB, 
556651-1837 

4.197 423.939.395 

J H Engineering AB, 556635-2604 825 83.333.333 

Mykles AB, 556939-1567 171 17.272.727 

Bemit AB, 556559-8751 147 14.848.485 

Jakob Almqvist 119 12.020.202 

Linus Hössjer 100 10.101.010 

Donap AB, 556216-6222 74 7.474.747 

Jesper Zandin 40 4.040.404 

Isak Tjernberg 37 3.737.374 

Anders Östgren 36 3.636.364 

Tommy Palm 28 2.828.283 

Kungsessen AB, 556426-2250 22 2.222.222 

Henrik Eriksson 19 1.919.192 

Anders Gravell 19 1.191.192 

Thomas Bjalkenfalk 18 1.818.182 

Terje Söderberg 18 1.818.182 

Henrik Geijstedt AB, 559027-8874 14 1.414.141 

Magnus Ranje 9 909.091 

Erik Ranje 9 909.091 

Ove Opseth 8 808.081 

Erik Dahlberg 7 707.071 

Tollywood AB, 556749-7994 6 606.061 

Fortic AB, 556807-3869 4 404.040 

Tommie Björnström 3 303.030 



Trevor Jagerfield 3 303.030 

Peter Löfgren 3 303.030 

Matthias Grienke 2 202.020 

Carreno Deixi 1 101.010 

Vendela Palmberg 1 101.010 

Totalt 5.940 600.000.000 

 


