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FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT 

 

Fredrik Hübinette föreslår att bolaget genom en nyemission av 720 000 aktier ökar sitt aktiekapital 

med 12 000 kronor på nedanstående villkor. 

 

Emissionens storlek 

Bolagets aktiekapital ökas med 12 000 kronor. 

 

Aktier 

Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av 720 000 aktier. 

 

Teckningskurs 

Teckningskursen, 6,95 kronor per aktie, har beräknats baserat på den genomsnittliga viktade 

betalkursen på bolagets aktie från och med den 20 februari 2017 till och med den 20 mars 2017. 

720 000 aktier motsvarar en total emissionslikvid om 5 004 000 kronor. Det slutliga värdet på 

apportegendomen och teckningskursen bestäms dock av bokföringsmässiga regler. Överkursen ska 

föras till överkursfonden. 

 

Företrädesrätt 

Med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt ska de nyemitterade aktierna äga tecknas av bolagets 

VD och styrelseledamot Scott Boyer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt 

grunderna för beräkning av teckningskursen anges i bilaga A. 

 

Teckningstid 

De nya aktierna ska tecknas under tiden från och med den 27 april 2017 och till och med den 10 maj 

2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Betalningstid 

Betalning av aktierna ska ske under tiden från och med den 27 april 2017 och till och med den 10 maj 

2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. 

 

Apport 

Scott Boyer ska som betalning för tecknade aktier tillskjuta egendom i form av 2 250 aktier i FFT 

Pharmaceuticals AB. 

 

Redogörelse och yttrande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen 

Redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av emissionsvillkoren och 

värdet på apportegendomen samt revisorns yttrande över denna redogörelse biläggs som bilaga A. 
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Vinstutdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. 

 

Bemyndigande 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan 

krävas för registrering hos Bolagsverket. 


