
Bilaga 1 

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ), org.nr 556708-8074 (”Bolaget”), beslut om emission 
av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
_____________________________________________________________________________ 

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att bolaget 
ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 732 500 kronor genom en emission av 
315 500 konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av 
konvertiblerna med högst 15 775 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till befintliga aktieägare 
med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”) 

1. Rätt att teckna konvertibler i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på 
avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. 
Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger. 

2. För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen 
bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av konvertibler tecknade utan 
företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat 
konvertibler med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet 
eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en 
utnyttjat för teckning av konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

3. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. 71 teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) konvertibel. 

4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna konvertibler ska vara torsdagen den 11 april 2019. 

5. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 15 kronor eller multiplar därav. Lånet löper 
med 13 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i Bilaga 1A. Teckningskursen 
motsvarar konvertiblernas nominella belopp. 

6. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till 
ett av Bolaget anvisat konto från och med 15 april 2019 till och med den 30 april 2019. 
Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på 
särskild teckningslista. Betalning för konvertibler som tecknats utan stöd av företrädesrätt 
ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tio (10) bankdagar efter avsändande av 
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden 
för teckning och betalning. 

7. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 1 april 2025 till och med 
den 30 april 2025 till en konverteringskurs om 15 kronor. 

8. Övriga villkor enligt Bilaga 1A. 

9. Verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre 
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 
_______________________ 


