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Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Parans 
Solar Lighting AB den 25 oktober 2018 
 
Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (punkt 7 på  
dagordningen) 

 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 11.590.186 aktier med 
11.590.186 vidhängande teckningsoptioner (units) på följande villkor. 

1. Rätt att teckna units (bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption) ska med företrädesrätt 
tillkomma bolagets aktieägare varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit.  

2. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden från och med den 6 januari 
2020 till och med den 7 februari 2020 teckna en (1) ny aktie för två (2) kronor. 

3. Teckningskursen för aktierna är 1,75 kronor. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och 
kan endast tecknas i en unit.  

4. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 21 november 2018.  

5. Teckning av units sker under perioden från och med den 26 november 2018 till och med den 12 
december 2018. Teckning av units med stöd av företrädesrätt (d.v.s. med utnyttjande av 
teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske 
på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre 
bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.  

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

7. Betalning för aktier som tecknas ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens 
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.  

8. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätt) ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av units tecknade utan 
stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske 
till dem som tecknat units med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som 
var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra 
hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa 
inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal som var och en anmält för teckning och, 
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas 
de garanter som ingått emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att 
tilldelning enligt föregående endast sker av visst minsta antal units. 

9. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att nyemissionen respektive utbytet har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
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10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar 
Lighting AB (publ) 2018/2020", Bilaga 1. 

11. Om samtliga emitterade aktier tecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar bolagets 
aktiekapital med högst 4.346.319,75 kronor varav 2.897.546,50 kronor hänför sig till nyemitterade 
aktier och 1.448.773,25 kronor hänför sig till utnyttjade teckningsoptioner.  

12. Beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner enligt ovan är villkorade av 
varandra. 

13. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med 
registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
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Riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (punkt 8 på 
dagordningen) 

 
Som ett led i genomförandet av företrädesemissionen enligt punkt 8 på dagordningen, föreslår styrelsen 
att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (övertilldelningsemission) av högst 2.800.000 aktier 
med 2.800.000 vidhängande teckningsoptioner (units) på följande villkor. 

1. Rätt att teckna units (bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption) ska tillkomma de personer som 
deltar i fo ̈retra ̈desemissionen enligt ovan men som inte erhållit tilldelning av samtliga dem tecknade 
aktier. 

2. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden från och med den 6 januari 
2020 till och med den 7 februari 2020 teckna en (1) ny aktie för två (2) kronor. 

3. Teckningskursen för aktierna är 1,75 kronor. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och 
kan endast tecknas i en unit. 

4. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 26 november 2018 till och med den 
12 december 2018 på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska 
erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

6. Betalning för aktier som tecknas ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens 
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.  

7. Tilldelning av units ska i första hand ske i förhållande till det antal som var och en anmält för 
teckning i företrädesemission men som inte fått tilldelning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Tilldelning kan i andra hand ske till garanter i företrädesemissionen. 

8. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att nyemissionen respektive utbytet har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

9. Som skäl till avvikelsen från företrädesrätten och grunden till teckningskursen får anföras följande. 
Syftet med nyemissionen är att tillgodose ett intresse av att teckna aktier i bolaget hos de personer 
som deltar i företrädesemissionen enligt ovan men som inte erhåller tilldelning av samtliga av dem 
tecknade aktier och teckningsoptioner. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i 
företrädesemissionen. 

10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar 
Lighting AB (publ) 2018/2020", Bilaga 1. 

11. Om samtliga emitterade aktier tecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar bolagets 
aktiekapital med högst 1.050.000 kronor varav 700.000 kronor hänför sig till nyemitterade aktier 
och 350.000 kronor hänför sig till utnyttjade teckningsoptioner.  

12. Beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner enligt ovan är villkorade av 
varandra. Emissionerna är vidare villkorade av att företrädesemissionen enligt ovan övertecknas. 

13. Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering 
av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
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Emission av teckningsoptioner (punkt 9 på dagordningen)  
 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 852.707 teckningsoptioner 
på följande villkor. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321  
("Investeraren") med 423.441 teckningsoptioner och Parans Solar AB, org. nr 559131-8349 
("Dotterbolaget") med 429.266 teckningsoptioner. 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission av 
teckningsoptioner till Investeraren är att efterleva det tilläggsavtal om utgivande av 
teckningsoptioner som bolaget ingått med Investerare. 

3. Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut 
vederlagsfria teckningsoptioner till bolagets aktieägare, vilka kommer att löpa på samma villkor 
som de teckningsoptioner som riktas till Investeraren. Skälet till avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt avseende den riktade emissionen till Dotterbolaget är därför att genom 
Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria 
teckningsoptionerna till aktieägarna. 

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. 
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

6. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med anvisningar från styrelsen varvid 
fördelning ska ske i förhållande till aktieägande i moderbolaget. 

7. Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske från och med dagen för 
registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag 
som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Utnyttjande av 
teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50.000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den 
tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för 
registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket. 

8. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget (med iakttagande av 
eventuella justeringar i enlighet med "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar Lighting AB 
(publ) 2018/2023") till en teckningskurs om 2,952 kronor. 

9. Aktie som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av de nya 
aktierna har verkställts och registrerats hos Bolagsverket. 

10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar 
Lighting AB (publ) 2018/2023", Bilaga 2. 

11. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar bolagets aktiekapital med högst 213.176,75 kronor. 

12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig 
nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 


