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Bestyrelsen for Cytovac AB beslutning om rettet nyemission af aktier 
 
Bestyrelsen for Cytovac AB, org.nr 559162-3318, beslutter – med forbehold for 
generalforsamlingens efterfølgende godkendelse – at øge selskabets aktiekapital med maksimalt 
805.113,8 kroner ved udstedelse af maksimalt 8.051.138 nye aktier. Udstedelsen er i øvrigt 
underlagt følgende betingelser. 
 
 
 

1. Der skal betales 1,42 kroner for hver ny aktie (tegningskurs).  

2. Retten til at tegne de nye aktier skal – uanset aktionærernes fortegningsret – kun gives til 
visse eksisterende aktionærer, som har udtrykt interesse for at deltage i udstedelsen.  

3. Tegning af nye aktier skal ske på en separat tegningsliste senest den 14. juli 2021. 
Bestyrelsen har ret til at forlænge tegningsperioden. 

4. Betaling for tegnede aktier skal erlægges senest den 14. juli 2021 på den konto, som 
selskabet har anvist, eller, hvis bestyrelsen udtrykkeligt giver tilladelse hertil, ved 
modregning. Samtykke til modregning forudsætter, at bestyrelsen anser det for 
hensigtsmæssigt, og at modregningen kan foretages uden at skade virksomheden eller dets 
kreditorer. Bestyrelsen har ret til at forlænge betalingsperioden.  

5. Første gang de nye aktier er berettiget til dividender, er på afstemningsdagen for 
dividendeudbetaling, der falder snart efter, at de nye aktier er blevet indført i den aktiebog, 
der føres af Euroclear Sweden AB. 

6. Overkursen lægges til den frie overkursfond.  

 

Årsagen til afvigelsen fra aktionærernes fortrinsret er, at virksomheden har brug for kapital til at 
sikre sin fremtidige finansiering og drift. Tegningsprisen er fastsat på grundlag af bestyrelsens 
vurdering af, hvad der er nødvendigt for at gennemføre emissionen.  

Både bestyrelsen og den administrerende direktør er bemyndiget til at foretage mindre justeringer 
i beslutningen, hvis det viser sig nødvendige for registrering af emissionen hos det svenske 
selskabsregistreringskontor, eller når emissionen gennemføres i Euroclear Sweden AB. 

For at en beslutning skal være gyldig i forhold til bestyrelsens forslag skal forslaget støttes af 
aktionærer, der udgør mindst to tredjedele af både de afgivne stemmer og de aktier, der er 
repræsenteret på generalforsamlingen. 
 
 
 

Malmö i juli 2021 

Cytovac AB (publ) 

Bestyrelsen 
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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 

Stetteager Gaard Aps 250 000 355 000,00 

Jakobs Hus Aps 2 000 000 2 840 000,00 

Gert Toftkjær Aps 1 150 000 1 633 000,00 

SSL2424 Aps 30 000 42 600,00 

Baias Aps 600 000 852 000,00 

Jan Kuhlmann Andersen 20 000 28 400,00 

Arbejdernes Landsbank 3 880 137 5 509 794,54 

Totalt: 8 051 138 11 432 615,96 
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