Beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande
Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ), org. nr 556755-3226, beslutar,
under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 13 december 2022, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 2 754 666,68 kronor genom nyemission av
högst 137 733 334 aktier och på följande villkor i övrigt:
1.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna
tecknas av ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”). 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 teckningsberättigade.

3.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 15 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

4.

Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat
bankkonto senast den 16 december 2022. 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 Bolagsverket.

6.

Beslutet om nyemission av aktier förutsätter och är villkorat av att gränserna för
aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens
förslag till den extra bolagsstämman.

7.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

8.

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

ABGSC har, i enlighet med överenskommelse med bolaget, åtagit sig att betala teckningskursen för tecknade aktier enligt punkt 2 ovan (emissionslikviden) för att möjliggöra att
de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclear Sweden AB:s
system för leverans till investerare i enlighet med sedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av ABGSC från investerare,
med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden.
Försäljningslikviden uppgår till 0,75 kronor per aktie, vilken bestämts baserat på ett anbudsförfarande och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är följande. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel
skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Eftersom den riktade nyemissionen bland annat kommer att (i) diversifiera bolagets aktieägarbas med nya välrenommerade institutionella
ägare, (ii) ytterligare stärka bolagets finansiella ställning för att göra det möjligt för bolaget att säkerställa slutförandet av bolagets fas 2-studie (AKITA), finansiera utvalda förberedande fas 3-aktiviteter inklusive CMC-utveckling, (iii) genomföras på ett mer tidseffektivt sätt och till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission,
och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation, är styrelsens
samlade bedömning att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
____________________
Stockholm den 10 november 2022
Styrelsen för Guard Therapeutics International AB (publ)

