
 

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION I HANSA MEDICAL AB (PUBL) 
Styrelsen för bolaget föreslår bolagsstämman att besluta att bolagets aktiekapital ska ökas 
med högst 28 973 880 kronor genom nyemission av högst 5 794 776 aktier. För emissionen 
föreslås vidare följande villkor gälla. 
 
1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna. Avstämningsdagen ska vara den 

19 maj 2011. Var och en som är införd i aktieboken som aktieägare per 
avstämningsdagen erhåller tre teckningsrätter per aktie. Fyra teckningsrätter 
berättigar till teckning av en ny aktie. Detta innebär att fyra gamla aktier berättigar 
till teckning av tre nya. 

2. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som tecknat 
aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätt ska ske enligt följande. 

a) I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för 
teckning av aktier och i den mån det inte kan ske, genom lottning. 

b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för 
teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning. 

3. Teckningskursen uppgår till fem kronor per aktie. 

4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 

5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd 
av teckningsrätter sker på teckningslista. Betalning för aktier som inte tecknas genom 
betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. 

6. Teckningstiden löper från och med den 26 maj till och med den 14 juni 2011. 
Teckningsrätter som inte utnyttjas förfaller värdelösa. 

7. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut 
som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 
____________________ 

 
Det antecknas att aktier får betalas genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och 
kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer, 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 


