
Bilaga 1

Styrelsens för Serstech AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Utöver  den  information  som Serstech  offentliggjort  genom pressmeddelanden fram till  dagen för
denna redogörelses avgivande, främst delårsrapporterna för det första, andra respektive tredje kvartalet
2022, vilka offentliggjordes den 29 april 2022, den 15 juli 2022 respektive den 10 november 2022, har
inga händelser av väsentlig betydelse för Serstechs ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2021
lämnades. All information finns tillgänglig på Serstechs hemsida www.serstech.se.

__________________________

Lund den 8 december 2022

Serstech AB (publ)
Styrelsen
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Bilaga 2

[Revisorsyttrande bifogas separat]
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Bilaga 3

Styrelsens för Serstech AB (publ) beslut om nyemission med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande

Styrelsen beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att bolagets aktiekapital ska ökas med
högst 13 201 033,3875 kronor genom emission av högst 117 342 519 nya aktier. Följande villkor ska
gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare  varvid fem (5)
aktier ska berättiga till teckning av sju (7) nya aktier.

2. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter  och  tecknat  aktier  även  utan  företrädesrätt,  varvid  –  vid  överteckning  –
fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till
övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning
ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de
personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i
förhållande till gjorda åtaganden.
 

3. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 16 december 2022.

4. Teckning av aktier ska ske under perioden 20 december 2022 – 4 januari 2023, eller, såvitt
avser teckning enligt punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen
ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. 0,20 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie. Det belopp som överstiger de tidigare
aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.

7. Teckning utan företrädesrätt  ska ske på särskild teckningslista inom den tid som anges i
punkt  4  ovan,  varefter  betalning  ska  erläggas  kontant  i  enlighet  med  instruktion  på
avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

8. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav. 

____________________

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.
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[Pressmeddelande bifogas separat]
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Bilaga 5

Teckningsåtagande avseende företrädesemissionen 

Investerare Likvid (SEK) Antal aktier Andel av emissionen (%) 

Garantiavtal avseende företrädesemissionen

Investerare Likvid (SEK) Antal aktier Andel av emissionen (%) 

TOPPGARANTIER
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BOTTENGARANTIER
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Bilaga 5 
 

Teckningsåtagande avseende företrädesemissionen  

 

Investerare  Likvid (SEK) Antal aktier  Andel av emissionen (%)  

Jens Munch 1 098 718,60 5 493 593 4,7% 

Agne Johansson 626 767,40 3 133 837 2,7% 

Stefan Sandor 280 000,00 1 400 000 1,2% 

Pinsalus AB 280 000,00 1 400 000 1,2% 

Thomas Pileby m företag 167 120,80 835 604 0,7% 

Tommy Carlsson 142 240,00 711 200 0,6% 

Daniel Stomberg 119 000,00 595 000 0,5% 

Arve Nilsson 91 639,80 458 199 0,4% 

Affekt Design AB 56 000,00 280 000 0,2% 

Carl Emil Nilsson 54 187,00 270 935 0,2% 

Johan Raneke 36 260,00 181 300 0,2% 

Caroline Nilsson 32 940,60 164 703 0,1% 

Torgny Möller 28 000,00 140 000 0,1% 

Märta Lewander Xu 11 354,00 56 770 0,0% 

Sverker Göranson 3 915,80 19 579 0,0% 

Thomas Lövskog 1 972,60 9 863 0,0% 

 3 030 116,60 15 150 583 12,9% 

 

  



 

 

Garantiavtal avseende företrädesemissionen  

 

Investerare  Likvid (SEK) Antal aktier  Andel av emissionen (%)  

TOPPGARANTIER    

Ole Christiansen  2 000 000   10 000 000  8,5% 

Affekt Design AB  1 000 000   5 000 000  4,3% 

Arve Nilsson  1 000 000   5 000 000  4,3% 

Torgny Möller  500 000   2 500 000  2,1% 

Torbjörn Möller  500 000   2 500 000  2,1% 

Tommy Carlsson  500 000   2 500 000  2,1% 

Carl Emil Nilsson  200 000   1 000 000  0,9% 

Simon Karlsson Walles  100 000   500 000  0,4% 

Johan Raneke  100 000   500 000  0,4% 

Total toppgaranti  5 900 000   29 500 000  25,1% 

 

Investerare  Likvid (SEK) Antal aktier  Andel av emissionen (%)  

BOTTENGARANTIER    

JEQ Capital AB  5 050 986  25 254 929 21,5% 

JJV Invest AB  2 000 000  10 000 000 8,5% 

Jinderman & Partners AB  1 500 000  7 500 000 6,4% 

Pensys AB  1 500 000  7 500 000 6,4% 

Tommy Ure  1 000 000  5 000 000 4,3% 

Totalt garanti  11 050 986   55 254 929  47,1% 

 

 

 

 

 

 



 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
(2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 
för perioden 2022-04-07–2022-12-08 
Till styrelsen i Serstech AB (publ.), org.nr 556713-9893 

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2022-12-08. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en 
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen 
enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och 
aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå 
begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget 
tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, 
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.  

Vi är oberoende i förhållande till Serstech AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens 
redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar 
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till 
översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt 
bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 
2022-04-07-2022-12-08. 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte 
användas för något annat ändamål. 

Malmö 2022-12-08  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
Cecilia Andrén Dorselius 
Auktoriserad revisor 
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