Styrelsens för SECITS Holding AB (publ) förslag till beslut om godkännande av
styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 21 maj 2021,
att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 4 310 346 nya aktier medförande en
ökning av aktiekapitalet om högst 431 034,60 kronor. För emissionen ska i övrigt följande
villkor gälla.
1.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier endast kunna tecknas av i
Bilaga A angivna personer med det antal aktier som anges intill varje
teckningsberättigad person.

2.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 28 maj 2021, eller
sådan annan dag som styrelsen bestämmer.

3.

Betalning om 5,80 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar senast den
28 maj 2021, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer. Överkursen ska tillföras
den fria överkursfonden.

4.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i
aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och
kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Grunden för
fastställandet av teckningskursen är 90 procent av volymviktad betalkurs noterad för bolagets
aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio hela handelsdagarna närmast före
styrelsens beslut.
Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier.
Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller
av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut om godkännande av styrelsens beslutet krävs att godkännandebeslutet
biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på
bolagsstämman företrädda aktierna.
_____________
Stockholm den 21 maj 2021
SECITS Holding AB (publ)
Styrelsen

BILAGA A

Teckningsberättigade
Peter Enberg

344 828 aktier

2 000 002,40 kronor

Idoff AB

344 828 aktier

2 000 002,40 kronor

Wasaström AB

344 828 aktier

2 000 002,40 kronor

Johan Perninger

86 207 aktier

500 000,60 kronor

Filippa Lindström

172 414 aktier

1 000 001,20 kronor

51 724 aktier

299 999,20 kronor

Christer Björstad

120 690 aktier

700 002,00 kronor

MaMi 2 Invest AB

431 034 aktier

2 499 997,20 kronor

BSW Capital AB

689 655 aktier

3 999 999,00 kronor

517 241 aktier

2 999 997,80 kronor

1 206 897 aktier

7 000 002,60 kronor

Michael Persson

EIME Consultants AB
Förvaltnings AB Färgax

