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Styrelsens för AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126, förslag till beslut om godkännande av
styrelsens beslut om företrädesemission
_____________________________________________________________________________
Den 26 november 2018 fattade styrelsen för AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126 (“Bolaget”)
beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande. Nyemissionen beräknas inbringa en
emissionslikvid om cirka 500 MSEK före emissionskostnader.
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämma den 20 december
2018 godkänner nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på följande
villkor:
1. Styrelsen kommer senast den 23 januari 2019 att besluta om vilket belopp som Bolagets
aktiekapital ska ökas med, det antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som
ska betalas för varje ny aktie. Därvid ska teckningskursen och övriga teckningsvillkor vara
desamma för varje A-aktie som för varje B-aktie.
2. För att B-aktie som tillkommer genom förvärv med stöd av köpoptioner utgivna av
Bolaget ska medföra rätt att delta i nyemissionen, ska förvärv vara verkställt senast
den 30 januari 2019.
3. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 30 januari 2019.
4. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna
i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den
subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Härutöver
erbjuds aktieägare och allmänheten att teckna aktier utan primär och subsidiär
företrädesrätt. Tilldelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält
för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Teckning av aktier med primär företrädesrätt ska ske genom kontant betalning till ett av
bolaget anvisat konto under tiden från och med den 1 februari 2019 till och med den 15
februari 2019. Teckning av aktier utan primär företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari
2019. Betalning för på teckningslista tecknade aktier ska erläggas kontant till ett av
Bolaget anvisat konto senast den 26 februari 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
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7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar
av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Det antecknades att A-aktier är föremål för omvandlingsförbehåll i enlighet med 4 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt att beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och
därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna
samt för aktietecknarna.
_____________________________
Stockholm i november 2018
Styrelsen för AddLife AB (publ)

