
Bilaga 3 

Styrelsens för Hemcheck Sweden AB (publ) beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt 
för aktieägarna  
  
Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ), org. nr 556811-5272, (”Bolaget”) beslutar under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.  
  
För emissionen ska följande villkor gälla.   

1. Aktiekapitalet ökas med högst 2 777 505,12 kronor genom emission av högst 30 861 168 aktier.  

2. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 0,50 kronor. Överkursen (dvs. den del av 
teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden. 

3. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 3 juni 2022 ska berättiga till en 
(1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.  

4. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom 
ramen för emissions högsta belopp ske: 

a) I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier 
utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som 
anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. 

b) I andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier i emission utan stöd av 
teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. 

c) I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i 
proportion till sådana garantiåtaganden. 

 
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. 
 

5. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 juni 2022 till och med den 22 juni 2022. Styrelsen 
äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i 
teckningsperioden.   
 

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan 
stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar 
från avsändandet av besked om tilldelning.  

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende 
aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  
 

8. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering.  

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.  

 
        Karlstad i maj 2022 

Hemcheck Sweden AB (publ) 
Styrelsen 


