Styrelsens för Cytovac AB beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen för Cytovac AB, org.nr 559162-3318, beslutar under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst
805 113,8 kronor genom emission av högst 8 051 138 nya aktier. För emissionen ska i övrigt
följande villkor gälla.
1.

1,42 kronor ska betalas för varje ny aktie (teckningskurs).

2.

Rätt att teckna de nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt –
endast tillkomma de som förtecknats i Bilaga A med däri angivet antal aktier.

3.

Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 14 juli 2021.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Betalning för tecknad aktie ska erläggas senast den 14 juli 2021 till av bolaget anvisat
konto eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om
kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan
skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för
betalning.

5.

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

6.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av kapital för att
säkerställa bolagets framtida finansiering och verksamhet. Teckningskursen har bestämts
utifrån styrelsens bedömning av vad som erfordras för genomförande av emissionen.
Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen hos Bolagsverket eller
vid verkställandet av emissionen hos Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare
företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman
företrädda aktierna.

_____________
Malmö i juli 2021
Cytovac AB (publ)
Styrelsen

BILAGA A

Teckningsberättigad:

Högst antal aktier som kan
tecknas:

Teckningslikvid
(kronor):

Olle Gyllenhaal

90 000

127 800,00

Anders Höglund

16 000

22 720,00

Eva-Maria Sjöholm

15 001

21 301,42

250 000

355 000,00

2 000 000

2 840 000,00

1 150 000

1 633 000,00

30 000

42 600,00

600 000

852 000,00

20 000

28 400,00

3 880 137

5 509 794,54

8 051 138

11 432 615,96

Stetteager Gaard Aps
Jakobs Hus Aps
Gert Toftkjær Aps
SSL2424 Aps
Baias Aps
Jan Kuhlmann Andersen
Arbejdernes Landsbank
Totalt:

