STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION
Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande.
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 255 319,10 kronor genom nyemission av högst
2 553 191 B-aktier med ett kvotvärde om 10 öre per aktie.
2. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av
allmänheten, innefattandes också befintliga aktieägare samt aktieägarna i Dividend Sweden
AB.
3. Teckning ska ske på teckningslista mellan den 26 september 2016 och den 10 oktober 2016.
Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Minsta tillåtna
teckning av aktier är 2 000 B-aktier (en ”Aktiepost”).
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked
om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av
betalningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 2,35 kronor per ny B-aktie.
6. Styrelsen ska besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid
tilldelning i första hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Swemet AB i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1)
Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och
tilldelning i andra hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Dividend Sweden AB i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med
en (1) Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning,
och tilldelning i sista hand till annan som tecknat aktier i nyemissionen, varvid styrelsen ska
beakta att ett syfte med emissionen är att öka spridningen av bolagets aktier.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
__________

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar öka antalet aktieägare i
bolaget och därmed öka spridningen av bolagets aktier samt att tillföra bolaget kapital.
Teckningskursen har av styrelsen bedömts motsvara aktiens marknadsvärde.
__________
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna

__________

Linköping i september 2016
Swemet AB (publ)
Styrelsen

