Bilaga

FÖ RSLAG TILL EMISSIONSBESLUT
Styrelsen föreslår att bolaget genom en nyemission av det antal B-aktier som motsvarar en
total emissionslikvid om högst 7 392 000 kronor ökar sitt aktiekapital i enlighet med
nedanstående villkor.

Emissionens storlek och teckningskurs
Bolagets aktiekapital ökas med kvotvärdet av det antal aktier som tilldelas. Antalet aktier
bestäms av hur många av nyemitterade B-aktierna i Allgon som motsvarar en total
emissionslikvid om 7 392 000 kronor.
Styrelsen föreslår att teckningskursen för de nyemitterade B-aktierna ska motsvara
medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX
First North Stockholm under perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6
december 2017, dock lägst kvotvärdet, vilket innebär att högst 1 478 400 B-aktier kommer
att emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst 7 392 000 kronor. Det faktiska antalet
aktier som kan tecknas bestäms dock av teckningskursen.
Ö verkursen ska föras till överkursfonden.
Företrädesrätt
Som betalning för de nyemitterade B-aktierna som med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga tecknas av Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S kvittas
bolagets skulder i enlighet nedan. Någon överteckning är inte möjlig.
Fordringshavare

Kapitalfordran

Ränta

Belopp att kvitta

Verdane Capital VI K/S

5 515 000

70 000

5 585 000

Verdane Capital VI B K/S

1 785 000

22 000

1 807 000

Styrelsen får som skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt uttala att den
föreslagna ökningen av aktiekapitalet är till gagn för bolaget samt att Bolagets ekonomiska
ställning kommer att förstärkas genom kvittningen och att betalning av de nyemitterade
aktierna med fördel kan ske genom kvittning.
Tecknings- och betalningstid
De nya aktierna ska tecknas och betalas under tiden fr.o.m. 2017-12-11 och t.o.m.
2017-12-22.

Bilaga

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Vinstutdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Aktieslag
De nyemitterade aktierna är av serie B.
Redogörelse och yttrande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömandet av
emissionsvillkoren samt revisorns yttrande över denna redogörelse biläggs som bilaga A.
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som
kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

