Styrelsens beslut om företrädesemission av units under förutsättning av extra
bolagsstämmans efterföljande godkännande
Styrelsen för Zaplox AB (publ), org. nr. 556816-4460, beslutar, under förutsättning av extra
bolagsstämmans efterföljande godkännande, härmed om emission av högst 119 178 816 units bestående
av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:
1. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 (”TO 1”). Totalt
omfattar emissionen högst 119 178 816 aktier och högst 119 178 816 TO 1.
2. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,24 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie
om 0,24 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att
teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som
aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen ska vara den 15
mars 2021.
5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en
(1) unit.
6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom
ramen för emissionens högsta belopp ske:
i.

i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av
uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units
utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

ii.

i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii.

i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i
proportion till sådana garantiåtaganden.
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom
lottning.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och
med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckning av units genom betalning innebär
att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på

teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.
Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som
teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota inom tre (3) bankdagar som utsänds till de som
erhåller tilldelning.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig.
Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.
9. De aktier som emitterats genom unitemissionen berättigar till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid
Bolagsverket.
10. För TO 1 och utnyttjande av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för
teckningsoptioner av serie TO 1 i Zaplox AB (Bilaga A). Av optionsvillkoren följer bland annat:
i.

Att varje tvåtal TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning
uppgående till 0,24 kronor per aktie.

ii.

Att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 1 ger rätt att teckna kan bli föremål
för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;

iii.

Att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 25 november 2021 till och
med den 9 december 2021;

iv.

Att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller
senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och

v.

Att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning
enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka
med högst 7 150 728,96 kronor, och resterande belopp kommer att tillföras fria överkursfonden.
12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 1 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att
öka med högst 3 575 364,48 kronor, och resterande belopp kommer att tillföras fria
överkursfonden.
13. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt
dagordningspunkt 6 och 7.

14. För giltigt beslut vid extra bolagsstämmans efterföljande godkännande fordras att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. Vid rösträkningen kommer att bortses från de aktier som innehas och på
stämman företräds av Marknadspotential AB.
15. Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.
Övrig information
Aktieägaren Marknadspotential AB (”Marknadspotential”) har av Aktiemarknadsnämnden erhållit
undantag från den budplikt som enligt III.1 Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för
vissa handelsplattformar annars skulle kunna uppkomma i samband med Marknadspotentials
tecknande av sin andel av Företrädesemissionen pro rata och vid infriande av ett av Marknadspotential
lämnat garantiåtagande att teckna de aktier och teckningsoptioner som övriga aktieägare inte tecknar
samt Marknadspotentials utnyttjande av teckningsoptionerna för aktieteckning. Undantaget är villkorat
av att 1) aktieägarna inför bolagsstämman i bolaget informeras om hur stor kapital- respektive
röstandel som Marknadspotential högst kan få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver
sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att 2) emissionsbeslutet
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som
innehas och på stämman företräds av Marknadspotential. Marknadspotentials kapital- och röstandel i
bolaget kan komma att uppgå till högst 35,05 procent genom att Marknadspotential tecknar sin andel
av Företrädesemissionen och infriar garantiåtagandet samt utnyttjar teckningsoptionerna, vilka
Marknadspotential kan komma att tilldelas i emissionen, för aktieteckning, och övriga
teckningsoptionsinnehavare väljer att inte utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.
______________________

