Bilaga 1
Beslut om företrädesemission av s.k. units från styrelsen i LightLab Sweden AB
(publ), org.nr 556585-8981 (”Bolaget”)

Styrelsen beslutar, under förutsättning av den extra bolagsstämmans den 16 november
2012 godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 13.524.599,70 kronor (varav
5.409.839,88 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och
8.114.759,82 kronor är hänförligt till emission av teckningsoptioner) genom en nyemission
av högst 135.245.997 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av två (2)
nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, två (2) nyemitterade teckningsoptioner i Bolaget
av serie TO1 (”TO1”) samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO2
(”TO2”).
1.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget,
varvid tre (3) uniträtter erhålls för varje befintlig aktie oavsett aktieslag. Två (2)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

2.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte
tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare
av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter
som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i
förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
tredje hand skall tilldelning kunna ske till garanter.

3.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 26 november 2012.

4.

Emissionskursen för varje unit skall vara 0,10 kronor, vilket motsvarar en
emissionskurs per nyemitterad B-aktie på 0,05 kronor. Teckningsoptionerna ges
inte ut mot betalning.

5.

Teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 27 november 2012 och till och med den 11 december
2012. Teckning av units utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista
under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt
särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhållit tilldelning.
Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2012,
under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av
Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

7.

Varje TO1 ger rätt teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,05
kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 – 16 april 2013. För
TO1 skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

8.

Varje TO2 ger rätt teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,10
kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 16 – 30 augusti 2013.
För TO1 skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga B.

9.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som

infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket.

Antecknades att beslut om antagande av ny bolagsordning beslutades vid extra
bolagsstämma den 4 oktober 2012.
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