
 

 

Beslut om riktad nyemission av aktier under förutsätt-
ning av extra bolagsstämmas godkännande 

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226 (”Bola-
get”), beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 no-
vember 2021, härmed att öka Bolagets aktiekapital med högst 775 932,82 kronor genom 
nyemission av högst 38 796 641 aktier och på följande villkor i övrigt:  

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna 
tecknas av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Överteckning kan inte ske. 

2. 0,02 kronor (aktiens kvotvärde) ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen 
har fastställts genom en överenskommelse mellan Bolaget och den teckningsbe-
rättigade. 

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 11 november 2021. Styrel-
sen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning. 

4. Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av Bolaget anvisat 
bankkonto senast den 11 november 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga 
sista dag för betalning. 

5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen 
för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsver-
ket. 

6. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella juste-
ringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med regi-
strering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

7. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats. 

____________________ 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) har, i enlighet med överens-
kommelse med Bolaget, åtagit sig att betala teckningskursen för tecknade aktier enligt 
punkt 2 ovan (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registre-
ras hos Bolagsverket och skapas i Euroclear Sweden AB:s system för leverans till investe-
rare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till Bolaget betala den totala 
försäljningslikvid som erhålls av Danske Bank från investerare, med avdrag för den redan 
erlagda emissionslikviden. 

Försäljningslikviden uppgår till 1,40 kronor per aktie, vilken bestämts baserat på ett an-
budsförfarande och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att på 
ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa nödvändigt kapital för att kunna genomföra 



 

 

den större kommande fas 2-studien av läkemedelskandidaten ROSgard, samt för att ytter-
ligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Styrelsens samlade bedömning är således att skä-
len för att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt över-
väger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrä-
desrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt, i kombination med en företrädesemission, därmed är mest fördelaktigt för Bolaget 
och dess aktieägare. 

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av så-
väl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. 

____________________ 

Stockholm den 20 oktober 2021  

Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ) 
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