
 

 

Pressmeddelande  

Stockholm 2018-11-15 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma 15 november 2018 
 

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 15 november 2018. Stämman beslutade i 

enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag. 

 

Beslut om riktad nyemission av aktier 

Den extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 2 106 720 aktier av serie B. Betalning för 

tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget jämte ränta med anledning av bolagets 

förvärv av aktier i Zenterio AB från de teckningsberättigade. Teckningskursen ska vara 3,50 kronor för varje 

ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske den 15 november 2018. Styrelsen 

ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning samtidigt 

som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 053 360,12 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till 

utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen 

har registrerats vid Bolagsverket. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget 

överenskommit med de teckningsberättigade om kvittning. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram 

till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 

tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för den extra 

bolagsstämman den 15 november 2018. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt 

i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller 

genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för 

att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för 

bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Det föreslagna bemyndigande ska ersätta det 

bemyndigande årsstämman beslutade om den 24 april 2018. 

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.  

 

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: 

Bo Lindén, VD 

Tel: 0738 32 00 22 

E-mail: bo.linden@dividendsweden.se 

 

__________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att 

därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via 

utdelningar. 


