
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission 

av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen i Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, (”Bolaget”) föreslår att 

bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier 

med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan. 

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 

10 augusti 2022 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 

1 979 819,70 kronor genom nyemission av högst 6 599 399 stamaktier enligt följande 

villkor: 

1. Rätt att teckna nya stamaktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på 

avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, 

varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) 

teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. 

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom 

ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte 

tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare 

som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält intresse för teckning 

av aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata det antal teckningsrätter som var och 

en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat 

för teckning av aktier; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av 

aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata deras anmälda intresse; och i tredje 

hand till de som har lämnat emissionsgarantier, pro rata sådant garantiåtagande. I 

den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske 

genom lottning. 

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 8 september 2022. 

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6,44 kronor per aktie. 

5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

6. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden 

från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Teckning 

av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma 

period. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast 

tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt 

att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

______________ 


