Bilaga 1a
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Följande händelser av väsentlig betydelse för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, (”Bolaget”)
ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 9 april 2018.
Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att
årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017 lämnades framgår av
delårsrapporten för perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018. För perioden därefter framgår inträffade
händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning av pressmeddelanden från Bolaget som
offentliggjorts efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018
offentliggjordes den 15 maj 2018.
Årsredovisningen för 2017 och nämnda delårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på
Bolagets webbplats, www.allgon.se.
Styrelsen den 30 maj 2018

_______________________________
Anders Björkman

_______________________________
Sven von Holst

_______________________________
Björn Lindblom

_______________________________
Per Nordlander

_______________________________
Ingalill Östman
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Bilaga 1b
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Se bifogat dokument.
*****
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Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens
redogörelse för väsentliga händelser för
perioden 2018-04-09—2018-05-30

Till bolagsstämman i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2018-05-30.
Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det
finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen
utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller
väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och
tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Allgon AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till
översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal.
Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att
de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning
att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande
sätt under perioden 2018-04-09—2018-05-30.
Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 30 maj 2018

Erik Uhlén
Auktoriserad revisor

Bilaga 1c
Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av högst 25 331 940 B-aktier
Styrelsen för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, (”Bolaget”) föreslås besluta, under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om emission av högst 25 331 940 B-aktier, med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare enligt följande:
1.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 126 659 701,796776 kronor.

2.

Teckningskursen för aktierna är 5,00 kronor per aktie, totalt 126 659 700 kronor om samtliga
aktier tecknas.

3.

Den innehavare av B-aktie som på avstämningsdagen den 19 juni 2018 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig B-aktie teckna nya
B-aktier till teckningskursen 5,00 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt
för varje på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av sex (6) B-aktier i företrädesemissionen.

4.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 21 juni 2018 till och med den 9 juli 2018.
Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt och överteckning)
ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 21 juni 2018 till och med den
9 juli 2018. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant
senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

5.

För det fall inte samtliga nya B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär
företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första
hand B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 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
det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga B-aktier inte tilldelas enligt ovan,
tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och,
vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som anges i respektive
teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning
av resterande B-aktier ske till emissionsgaranterna, i deras egenskap av garanter och enlighet
med villkoren för respektive emissionsgarants, och eventuellt tillkommande garanter,
teckningsåtagande och emissionsgaranti.

6.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

7.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1a, samt revisorns
yttrande häröver, Bilaga 1b.
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Bilaga 2
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, (”Bolaget”), föreslår att extra bolagsstämman
beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens
gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Styrelsen ska kunna fatta beslut
om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan endast för att slutföra förvärvet av TeleRadio International Holding AB.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
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Bilaga 3
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner
Styrelsen för Allgon AB (publ), org. nr 556387-9955, (”Bolaget”), föreslår att extra bolagsstämman
beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive
teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande
maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförd företrädesemission
enligt Bilaga 1c samt efter tillträdet av förvärvet av Tele-Radio International Holding AB, att betalas
kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är
främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet, och för att möjliggöra en
ökad diversifiering av ägandet i Bolaget eller i samband med förvärv. Teckningskursen för aktierna
ska motsvara ett marknadsvärde på Bolagets aktie. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra
leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta dock göras till ett teckningspris
motsvarande aktiernas kvotvärde.
Detta bemyndigande ersätter det vid årsstämman 2018 beslutade bemyndigandet.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
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