
STYRELSEN FÖR AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) FÖRSLAG TILL 
KVITTNINGSEMISSION MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS 

FÖRETRÄDESRÄTT (PUNKT 14) 

Styrelsen i Aktiebolaget Fastator (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 14 december 
2015 beslutar om att öka bolagets aktiekapital genom en emission på nedanstående villkor. 

1.   Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 741 798,40 kronor. 

2.   Högst 1 088 624 aktier ska ges ut. 

3.   För varje ny aktie ska erläggas 27,66 kronor. 

4.   Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast nedanstående personer ha rätt 
att teckna aktier i emissionen. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 
att stärka bolagets finansiella ställning. De teckningsberättigade har fordringar på 
bolaget avseende lämnade lån. Fordringarnas kapitalbelopp, exklusive upplupen ränta, 
framgår nedan. Upplupen ränta på lånen ska regleras kontant.  

Teckningsberättigad Fordran som kan nyttjas för kvittning 

Staffan Heiner Beckett 5 893 444,89 
Niclas Öberg AB  1 954 217,47 
Ebba Adelsohn  195 421,70 
Erik Adelsohn  195 421,70 
Hans Grevelius  1 000 000 
Melbye Invest ApS  20 872 895,41 
Totalt   30 111 401,17 

5.   Betalning för nytecknade aktier ska erläggas genom kvittning, varvid kvittning av 
teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de 
teckningsberättigades fordringar (exklusive upplupen ränta). Överteckning kan ej ske. 
Kvittning verkställs genom aktieteckning. 

6.   Aktieteckning ska ske i separat teckningslista under perioden från och med den 
14 december 2015 till och med den 21 december 2015, eller sådant senare datum som 
styrelsen beslutar. 

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

8.   Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, samt att vidta de övriga åtgärder som fordras 
för verkställande av beslutet. 

Handlingar enligt 13 kap. 6 och 7 §§ aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över styrelsens 
redogörelser har upprättats. 
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