
 

 

 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG ENLIGT 13 KAP. 3 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) 

NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE A I ENIRO GROUP AB (PUBL) 

 

SpectrumOne AB (publ), (”Huvudägaren”) föreslår att den extra bolagsstämman 2022 

beslutar om nyemission stamaktier av serie A i Eniro Group AB (publ), (”Bolaget”), med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande.  

 

Bakgrund  

Prissättningen av och handeln i Bolagets olika aktieserier har försvårats av Bolagets 

komplicerade aktiestruktur, till allvarlig nackdel för Bolagets aktieägare och för 

aktiemarknaden. Aktiestrukturen tillåter i praktiken inte tillgång till kapitalmarknaden för 

kapitalanskaffning, den hindrar också Bolaget från att delta i aktiebaserade strukturaffärer. 

Bolaget kan inte nyttiggöra de två mest bärande motiven för sin börsnotering och hämmas 

allvarligt i sin fortsatta expansion av den nuvarande aktiestrukturen. 

 

Förevarande förslag till beslut om nyemission av stamaktier i serie A är samordnat med förslag 

till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital dels för avsättande till fritt eget kapital, dels 

för indragning (inlösen) av samtliga preferensaktier av serie B för återbetalning till ägare av 

sådana preferensaktier samt omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie  

A och syftar, tillsammans med nämnda beslutsförslag, till att undanröja de låsningseffekter 

som nuvarande aktiestruktur medför genom att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har 

samma rätt till kapital och röster. 

 

Huvudägaren föreslår nyemission av 62 106 480 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 

0,40 kronor per aktie, med rätt för innehavare av preferensaktier av serie B att, med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, teckna dessa aktier intill ett antal som motsvarar 

inlösenlikviden för preferensaktie av serie B. För varje preferensaktie av serie B ska 

innehavaren ges rätt att teckna 240 nyemitterade stamaktier av serie A. Bolagets aktiekapital 

ska öka med högst 24 842 592 kronor.  

 

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bolagsstämman ska besluta om 

inlösen av preferensaktier av serie B. Inlösen av samtliga preferensaktier av serie B medför i 

sin tur att bolagsstämman kan besluta om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A 

till stamaktier av serie A. Därmed kommer Bolaget att ha endast en aktieserie med lika rätt till 

röstetal, kapital och utdelning. Detta kommer, som nämnts ovan, att väsentligt främja Bolagets 

framtida expansion och underlätta handeln i Bolagets aktier.  

 

Teckningskursen ska bedömas som ett led i kompensationen till innehavarna av 

preferensaktier av serie B. Till den del teckning inte kommer att ske av innehavare av 

preferensaktie av serie B, kommer därefter Bolagets samtliga aktieägare att kunna teckna 

aktier som, i händelse av överteckning, ska fördelas pro rata i förhållande till tidigare innehavda 

aktier. Därmed uppkommer ingen otillbörlig favör för vissa aktieägare eller annan till förfång 

 



 

för övriga aktieägare. Om emissionen inte blir fulltecknad enligt ovan äger Styrelsen besluta 

om tilldelning till annan.    

 

Teckning av nya stamaktier av serie A ska ske under teckningstiden 30 november 2022 – 16 

december 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning kan ske genom 

betalning eller på teckningslista. Betalning för tecknad och tilldelad aktie ska ske senast 5 

bankdagar efter teckningstidens utgång. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd 

av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 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. 

 

Nyemissionen är fullt ut garanterad av Huvudägaren. För det fall inte samtliga aktier tecknas 

av innehavare av preferensaktier av serie B ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen 

för emissionens högsta belopp varvid tilldelning i första hand ska ske till samtliga övriga 

aktieägare och i händelse av överteckning, fördelas pro rata i förhållande till antalet innehavda 

preferensaktier av serie A eller stamaktier av serie A vid utgången av teckningstiden och i 

andra hand till Huvudägaren. 

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket 

eller som följer av handläggningen hos Euroclear Sweden AB. 

 

Förslaget förutsätter att bolagsstämman beslutat i enlighet med förslagen i dagordningens 

punkter 7a)- 7d) och däribland beslutat om bolagsordningsändring.  

 

 

Stockholm i augusti 2022 

SpectrumOne AB (publ) 

 

 

 


