Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ) måndagen den
27 november 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:
Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000
kronor och högst 16 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och
högst 32 000 000 stycken.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på
avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda
lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 459 200
kronor och högst 21 836 800 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 27 296 000 och
högst 109 184 000 stycken.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)
Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 459 199,60 kronor genom
nyemission av högst 18 197 332 aktier envar med ett kvotvärde om 0,30 kronor till en teckningskurs
om 1,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 18 197 332,00 kronor.
För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:
1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1)
teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 1 december
2017. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 kronor kontant.

4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 december 2017 till och med den 21
december 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning
ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana
tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning
av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra
som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till
emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som
erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fri fond (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 5 459 199,60
kronor för avsättning till fri fond. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Beslutet om
minskning förutsätter bolagsordningsändring.
Samtidigt med minskning av aktiekapitalet har styrelsen beslutat, förutsatt bolagsstämmans
godkännande, att öka aktiekapitalet om högst 5 459 199,60 kronor genom en nyemission av aktier. Då
detta sammantaget ej medför förändringar i bundet eget kapital och dess aktiekapital ska en
redogörelse framtagas av styrelsen i enlighet med 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) som
återfinns i separat bilaga.

Beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med vederbörande bilaga är villkorad av att
bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier enligt separat bilaga, beslutet föreslås
godkännas under samma bolagsstämma.
Minskning av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp vilket medför ett sammantaget aktiekapital
(rådande aktiekapital minus fastställt minskat belopp) motsvarande ett ändamålsenligt kvotvärde,
avrundat uppåt, till närmaste helt öre.
Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registreringen hos Bolagsverket.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_______________________________________
Lund i oktober 2017
Alteco Medical AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga A

Bolagsordning för Alteco Medical AB
Org. nr: 556625-0840
Fastställd vid extra bolagsstämma 2017-11-27

§1

Firma

Bolagets firma är Alteco Medical AB. Bolaget är publikt (publ).
§2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.
§3

Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av medicinsk utrustning ävensom idka därmed
förenlig verksamhet.
§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 459 200 kronor och högst 21 836 800 kronor.
§5

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 27 296 000 och högst 109 184 000 stycken.
§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
§7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
skall en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter utses.
§8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§9

Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap
28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra
biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10

Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter,
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och
eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.
§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
___________________________

