
 

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 
Approval of the Board of Directors’ resolution on a directed new share issue 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission enligt följande. 
The board of directors proposes that the general meeting approves the board of directors’ resolution on a 
directed share issue in accordance with the following.  

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som ska ges ut
Increase of the share capital and the number of shares to be issued 

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 135 069.69 kronor genom en nyemission av högst 1 929 567 aktier. 
The Company’s share capital shall be increased with a maximum of SEK 135,069.69 through an issue of a 
maximum of 1,929,567 new shares. 

Teckningsrätt
Right to subscription 

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Laureus Capital 
GmbH (”Laureus”). Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad 
nyemission är att ta in kapital på ett effektivt sätt för att finansiera förvärvet av Jawaker FZ LLC och för att 
ytterligare stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet i linje med bolagets kommunicerade finansiella 
mål. Laureus har, inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarande som har genomförts av 
Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Berenberg”), 
anmält intresse för och åtagit sig att delta i den riktade nyemissionen, och det har bedömts att Laureus 
deltagande och åtagande haft en positiv effekt på det accelererade bookbuilding-förfarande. 

The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be given to 
Laureus Capital GmbH (“Laureus”). The reason for deviating from the shareholders’ preferential rights by 
conducting a directed issue of new shares is to raise capital in a time efficient manner in order to finance the 
acquisition of JAWAKER FZ LLC and further strengthen the company’s future financial flexibility in line with 
the company’s communicated financial targets. Laureus has, in the accelerated book building procedure, 
conducted by Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) and Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG 
(“Berenberg”), expressed an interest and committed to participate in the directed share issue, and it has been 
determined that Laureus’ participation and commitment has had a positive effect on the accelerated book 
building procedure.  

Teckningskurs
Subscription price 

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 63,60 kronor per aktie.  
The new shares shall be issued at a subscription price of SEK 63.60 per share.

Priset om 63,60 kronor per aktie har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som 
har genomförts av Carnegie och Berenberg och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas 
marknadsvärde. 
The price of SEK 63.60 per share has been determined through a so called accelerated book building procedure, 
conducted by Carnegie and Berenberg, according to the board of directors’ assessment, corresponds to the 
market value of the shares. 

Överkursen kommer att överföras till den fria överkursfonden. 
The share premium shall be transferred to the free share premium reserve. 

Teckningstid och betalning
Subscription term and payment 

De nya aktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 5 oktober 2021. Betalning för tecknade 
aktier ska ske senast den 5 oktober 2021. 
The new shares shall be subscribed on a separate subscription list no later than 5 October 2021. Payment for the 
subscribed shares shall occur no later than on 5 October 2021. 
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Rätt till utdelning 
Right to dividends 

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som 
inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. 
The new shares shall bring a right to dividends from the first record date for dividends that takes place after the 
shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.  

Bemyndigande 
Authorisation 

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 
The board of directors shall have the right to prolong the subscription and payment term. 

Johanna Lundberg och Bolagets verkställande direktör, eller den som någon av dem utser, bemyndigas att 
vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet 
hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
Johanna Lundberg and the CEO of the Company, or whomever appointed by any of them, is authorised to make 
those minor changes to the resolution that may prove to be necessary in connection with registration of the 
resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB. 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen med mera 
Documents referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act etc. 

En avskrift av Bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns bifogade 
till detta beslut och hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Sveavägen 9, 111 57 Stockholm. 
A transcript of the Company’s articles of association and the documents referred to in Chapter 13, Section 6 of 
the Swedish Companies Act are attached to this resolution and are held available at the Company’s had office on 
Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm, Sweden. 

* * * 
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Stillfront Group AB (publ) 

Styrelsen 
The board of directors 




