PUNKT 8
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
OM UNITEMISSION

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om unitemission enligt
följande.
1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 4 174 476 units. En unit består
av fyra aktier av serie B, en teckningsoption av serie B1 och en teckningsoption av serie B2.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid en befintlig aktie ska
berättiga till en uniträtt, och sex uniträtter ska berättiga till teckning av en unit.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt
teckna units ska vara den 19 november 2013.
4. Teckningskursen per unit ska vara 3,40 kronor, varav 0,85 kronor avser respektive aktie.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Teckning av units ska ske från och med den 25 november 2013 till och med den 9 december
2013. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom
samtidig betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske
på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade
utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units
med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av
uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till
det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig.
Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas
senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen
ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
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9. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 §
aktiebolagslagen.

10. Varje teckningsoption av serie B1 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget
under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med
den 31 maj 2014, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.
11. Varje teckningsoption av serie B2 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget
under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med
den 30 november 2014, till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie.
12. För teckningsoption av serie B1 ska gälla de villkor som framgår av Bilaga A och för
teckningsoption av serie B2 ska gälla de villkor som framgår av Bilaga B.
13. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
bolagets aktiekapital att öka med 18 785 142 kronor, varav ökningen avser 12 523 428 kronor
för aktierna, 3 130 857 kronor för teckningsoptionerna av serie B1 och 3 130 857 kronor för
teckningsoptionerna av serie B2.
14. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet
aktier av serie B i bolaget komma att öka med 25 046 856, varav ökningen avser 16 697 904
aktier av serie B som utgör en del av units, 4 174 476 aktier av serie B som tillkommer genom
full teckning av teckningsoptionerna av serie B1 och 4 174 476 aktier av serie B som
tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna av serie B2.
15. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.
16. Emissionen förutsätter ändring av aktiekapitalets gränser och gränser för antalet aktier i
bolagets bolagsordning.
Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen finns fogade till detta förslag, Bilaga C.
____________
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans
beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
____________
Lund i oktober 2013
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

