
Styrelsens för Serstech AB (publ) beslut om nyemission  
________________________________________________
_________________________ 
 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att 
bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1.202.236,9875 kronor genom 
emission av högst 10.686.551 nya aktier. Följande villkor ska gälla. 
 
1.       Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 29 februari 
2016. 
 
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets 

aktieägare, varvid två befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny 
aktie.  

 
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat 

aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning 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 anmält sig för teckning 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. 

 
4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya 
aktierna införts i bolagets aktiebok. 

 
5. Teckning ska ske under perioden 2 – 17 mars 2016, eller, såvitt avser 

teckning enligt punkt 3, sista meningen, senast tre bankdagar därefter. 
Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden. 

 
6.       Teckningskursen ska vara 2,18 kronor per aktie. 
 
7.       Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. 
 
8. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel 

inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i 
enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från 
erhållande av avräkningsnota. 

 
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i 

beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. 
 

____________________ 
 
Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats. 
 

 


