Förslag till beslut om riktad emission till professionella
och institutionella investerare (punkt 15)
Styrelsen för Litium AB, org. nr 556562-1835, föreslår att årsstämma den 9 maj 2018 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 850 000 kronor genom nyemission av högst
850 000 aktier på följande villkor:
1.

10 kronor ska betalas för varje ny aktie.

2.

Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare
och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på Aktietorget.

3.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av Pepins Group AB (publ).

4.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att få in kompetens och
stabilitet genom fler större och långsiktiga ägare.

5.

Teckning ska ske 16 maj 2018 - 14 juni 2018.

6.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

7.

Betalning ska ske enligt separat överenskommelse med investerarna, dock senast den 31 juli 2018.

8.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med att aktierna tas upp i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.

9.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt
punkten 14 på dagordningen för den extra bolagsstämman.

10.

Verkställande direktören i Litium AB eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar
av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 med revisionsberättelse och
anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser med revisors yttrande framgår av bilaga 5–7.
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