
 

 

Styrelsens förslag till beslut om apportemission 

Bakgrund 

AegirBio AB, org.nr 559222-2953 (”Bolaget”) har ingått avtal med Abreos Sweden AB, org.nr 
559252-9134, om förvärv av samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc, att ändras till Abreos 
Biosciences LLC genom förvärv av ett nybildat holdingbolag (”Abreos”) baserat i Delaware, USA. 
Köpeskillingen för aktierna i Abreos ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget. 

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital 
genom nyemission av aktier enligt i huvudsak följande. 

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 159 108,96 kronor genom nyemission av högst 
1 988 862 aktier.  

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Abreos Sweden AB. 

3. Teckning av aktier ska ske senast två veckor från det datum Bolagsverket registrerat 
anmälan om genomförd fusion avseende fusionen mellan Bolaget och LifeAssays AB (publ), 
org.nr 556595-3725. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta 
om förlängning av teckningstiden. 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse av 
aktier i Abreos till Bolaget, som då tillskjuts Bolaget så som apportegendom. Styrelsen ska 
ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den 
fria överkursfonden. 

6. Teckningskursen är 25,14 kronor per aktie, dvs. totalt cirka 50 miljoner kronor vid teckning 
av 1 988 862 aktier. Den slutliga teckningskursen kommer, på grund av tillämpliga 
redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Bolagets aktie vid den 
s.k. transaktionstidpunkten. 

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. 

_________________ 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli 
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller 
på grund av andra formella krav. 

_________________ 

Lund i februari 2021 

AegirBio AB 

Styrelsen 


