
    

 

Maida Vale Capital AB:s förslag till (I) sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och (II) 

ändring av bolagsordningen 

 

I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i Precise Biometrics AB (publ) (”Bolaget”) 

föreslår Maida Vale Capital AB (”Maida”) att årsstämman 2022 beslutar om sammanläggning 

av aktier i enlighet med (I) nedan. Maidas uppfattning är att det nuvarande antalet aktier och den 

i reella tal låga aktiekursen medför en spekulativ och kortsiktig handel och hämmar både 

långsiktiga och potentiella nya ägare, och att en sammanläggning kommer att förbättra Bolagets 

förutsättningar. För att genomföra sammanläggningen föreslår Maida även att bolagsordningens 

gränser för antalet aktier justeras enligt (II) nedan.  

 

(I) Förslag till beslut om sammanläggning av Bolagets aktier 1:10 

 

Maida föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tio (10) 

befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10).  

 

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer 

överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för sammanläggningen. 

Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas på Bolagets bekostnad av ett av Bolaget 

utsett värdepappersinstitut, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av 

försäljningslikviden. 

 

Maida föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för 

sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan 

beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.  

 

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 

395 963 940 till 39 596 394. Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde 

ändras från 0,03 kronor till 0,3 kronor. 

 

(II) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

 

I syfte att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier i enlighet med Maidas förslag under 

punkten (I) föreslår Maida att årsstämman beslutar om att ändra § 5 i bolagsordningen enligt 

följande: 

 

 Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst etthundra 

miljoner (100 000 000) och högst 

fyrahundra miljoner (400 000 000)  

Antalet aktier ska vara lägst trettio 

miljoner (30 000 000) och högst 

etthundratjugo miljoner (120 000 000) 

 

Maida föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de 

smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkterna (I) och (II) som krävs för registrering 

vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering. 

 

Beslutet om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (I) förutsätter ändring av 

bolagsordningen i enlighet med punkt (II). Maida föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med 

Maidas förslag under punkterna (I) och (II) ska antas som ett gemensamt beslut. Stämmans 
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beslut enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

_______________________ 

 

Stockholm i mars 2022 

Maida Vale Capital AB 


