BILAGA 1
BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA
Styrelsen för Lohilo Foods AB (publ), org.nr 556740-7050
nyemission
av
högst
Företrädesemissionen .

Bolaget

beslutar härmed om

7 835
052
aktier
med
företrädesrätt
för
aktieägarna
Beslutet är villkorat av efterföljande godkännande av extra

bolagsstämman i Bolaget.
För Företrädesemissionen ska följande villkor gälla:
1.

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 329 072,184 kronor.

2.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 9,50 kronor per aktie, totalt 74 432 994 kronor om
samtliga aktier tecknas. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras
till den fria överkursfonden.

3.

Den aktieägare som på avstämningsdagen den 22 november 2021 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna
nya aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1)
teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.

4.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till av
Bolaget anvisat bankkonto under tiden från och med den 24 november 2021 till och med
den 8 december 2021. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska
ske på särskild teckningslista under perioden som angivits ovan. Aktier som tecknas utan
stöd av teckningsrätt ska betalas kontant inom två bankdagar efter besked om tilldelning
har skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senast dag för
betalning.

5.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av
teckningsrätter ska i sådant fall ske:
I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i
förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.
I andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.
I tredje och sista hand till de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i
förhållande till ställda emissionsgarantier.
I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska
tilldelning ske genom lottning.

6.

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

7.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta
beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket
eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 31 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att
hållas
tillgängliga,
tillsammans med
styrelsens
beslut,
på
Bolagets
webbplats,
www.lohilofoods.com, hos Bolaget på adress Nylandavägen 2, 352 50 Växjö samt sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

