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Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om riktad kvitt-

ningsemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 264 346 stamak-

tier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 930,38 kronor. För beslutet 

ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma tecknare enligt tabellen nedan. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse 

mellan aktieägarna. 

Aktietecknare Antal aktier 

Victor Örn (verkställande direktör i Bolaget) 106 359 

Joakim Winggren (vice verkställande direktör i Bolaget) 79 342 

Oscar Rolfsson 60 061 

Johan Sjösten 7 134 

Robert Malton 11 450 

Totalt / Total 264 346 

 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 17,02 kronor. Grunden för teckningskur-

sen är aktiens marknadsvärde, vilket baseras sig på den senast fastställda kvar-

talsrapporten (första kvartalet 2022). Betalning ska ske genom kvittning av 

fordran. 

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för 

emissionsbeslutet. Betalning, genom kvittning av fordran, för de tecknade akti-

erna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av tecknings-

listan. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstäm-

ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna regi-

strerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Swe-

den AB. 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar 

som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden 

AB. 
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Majoritetskrav 

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-la-

gen. För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med 

minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på 

stämman. 

_________________________ 

Göteborg i juli 2022 

Styrelsen för Pegroco Invest AB 

 

 


