PUNKT 9
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av
serie B enligt följande.
1.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 115 873,50 kronor genom nyemission av högst
20 154 498 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.

2.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie
ska berättiga till två teckningsrätter och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny
aktie.

3.

Teckningskursen ska vara 0,75 kronor per aktie, vilket motsvarar akties kvotvärde.

4.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 1 mars 2013.

5.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 6 mars 2013 till och med den 20 mars
2013. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter)
ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan
utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om
förlängning av teckningstiden.

6.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom
lottning.

7.

Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar
efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden.

8.

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

9.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

__________
Beslut om nyemission av aktier enligt denna punkt 9 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman
även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och (ii) ändring av bolagsordningen enligt vad som
föreslås samma bolagsstämma.

__________
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.
__________
Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 med revisionsberättelse och anteckning om
bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av
väsentlig betydelse för bolagets ställning och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår
av Bilaga A – C.
__________
Beslut enligt denna punkt 9 är giltigt endast om det har biträtts av mer än hälften de avgivna rösterna.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
__________
Lund i januari 2013
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

