Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
Styrelsen för Intergiro Intl AB (publ), 556965-3537, föreslår att bolagsstämman beslutar att öka
bolagets aktiekapital med högst 291 666,633 kronor genom nyemission av högst 5 833 333 aktier
(“Aktierna”).
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att emittera högst 5 833 333 teckningsoptioner
enligt de villkor som anges i bilaga 1.A, berättigande till teckning av totalt 5 833 333 aktier i bolaget,
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 291 666,633 kronor vid utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av (“Teckningsoptionerna”) dock med förbehåll för den höjning som kan
föranledas av att omräkning enligt bilaga 1.A kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
Emissionerna ovan ska behandlas som ett beslut i form av emission av 5 833 333 s.k. Units där varje
Unit berättigar till teckning av en (1) Aktie och en (1) Teckningsoption (”Emissionen”) enligt i övrigt
följande villkor.
a) Rätt och skyldighet att teckna Units ska tillkomma FTCS Intressenter AB. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Emissionen på ett skyndsamt och
kostnadseffektivt sätt dels stärker bolagets balansräkning med anledning av särskilda krav
från affärsmässig nyckelpartner avseende nettovärdet av bolagets materiella och
finansiella anläggningstillgångar, dels säkerställer fortsatt driftsfinansiering. Därmed
främjas bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.
b) Teckningskursen per Unit är 6,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 6,00 kronor
per Aktie vilket motsvarar ett av styrelsens bedömt värde. Teckningsoptionerna ges ut
utan vederlag.
c) Teckning av Units skall ske genom kontant betalning senast 31 augusti 2020. Styrelsen
äger rätt att förlänga tecknings- och betalfristen.
d) Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket
och Aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. För motsvarande
bestämmelse avseende Teckningsoptionerna, se bilaga 1.A.
___________________

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Det innebär bl.a. att ett beslut i
enlighet med styrelsens förslag måste biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa de
smärre justeringar av beslut fattade vid stämman som kan vara nödvändiga i samband med
registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

