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Punkt 6 på förslaget till dagordning i kallelse till extra bolagsstämma den 11 april 
2018: Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) föreslår att 
bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om 
gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande: 

Nuvarande lydelse 

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst  
1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr. 

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst  
2 000 472 st och högst 8 001 888 st.  

Föreslagen lydelse  

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 
6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.  

§ 5 Antalet aktier ska vara  
lägst 15 000 000 st och högst 60 000 000 st. 

Förslaget till ny bolagsordning bilägges som Bilaga 6 A.  

Beslutet föreslås vara villkorat av punkt 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, 
ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med 
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

___________________________ 

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 



 

 

 
 
 
BOLAGSORDNING 

för 
Nanologica AB (publ) 
 Org nr 556664-5023 
 
 
 

§1 FIRMA 

Bolagets firma är Nanologica AB (publ). 

§2 SÄTE 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§3 VERKSAMHET 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial. 

§4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr. 

§5 ANTAL AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken. 

§6 STYRELSE 

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie 
styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. 

§7 REVISORER 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer. 

§8 KALLELSE 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 
kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om 
aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

  



 

 

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 

På årsstämman skall följande ärenden behandlas. 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller flera justeringsmän 
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut angående 

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna. 
9. Val av 

a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
b. Revisorer när så skall ske 

10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen. 

§10 RÄKENSKAPSÅR 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231. 

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller 
förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister enligt 4 kap., eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551).  

 
 

Antagen vid extra bolagsstämma den 11 april 2018 
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Punkt 7 på förslaget till dagordning i kallelse till extra bolagsstämma den 11 april 
2018: Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare 

Styrelsen i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) föreslår att 
bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 
5 679 850,86 kronor genom nyemission av högst 13 852 356 aktier enligt följande villkor: 

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på 
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid 
ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier 
för varje befintlig (1) aktie. 

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte 
tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske ska till dem som 
anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i 
förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya 
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning 
ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive 
teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

3. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan stöd av 
teckningsrätter enligt punkten 2 ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen 
pro rata i förhållande till garanterat belopp. 

4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 18 april 2018. 

5. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske på teckningslista (om betalning ska 
erläggas genom kvittning) eller genom kontant betalning under tiden från och med den 
20 april 2018 till och med den 4 maj 2018. Vid betalning genom kvittning ska kvittning 
av relevanta fordringar mot Bolaget ske i samband med teckningen. Styrelsen ska ha 
rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden. 

6. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under 
tiden från och med den 20 april 2018 till och med den 4 maj 2018. Betalning ska 
erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. 
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

7. Teckning såvitt avser fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på 
särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 5 och 
6 ovan. Betalning för sålunda tecknade aktier och tilldelade aktier ska erläggas 
kontant senast tre (3) dagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked 
om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för sådan teckning och 
betalning. 

8. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om fyra (4) kronor per aktie, vilket 
innebär att Bolaget vid full teckning kommer att tillföras 55 409 424 kronor. 

9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
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10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

___________________________ 

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt 
revisorsyttranden över dessa redogörelser har upprättats, Bilaga 7 A-D. 



 

 

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Nanologica AB, 
org.nr 556664-5023 (”Bolaget”), anföra följande.  

De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 lämnades är beskrivna i Bolagets 
pressmeddelanden och kvartalsrapporter, vilka samtliga finns tillgängliga på Bolagets 
webbplats www.nanologica.com. 

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets 
ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 lämnades. 

 
Stockholm i mars 2018 

 
Nanologica AB (publ) 

Styrelsen 



 

 

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning genom 
kvittning 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Nanologica AB, 
org.nr 556664-5023 (”Bolaget”), anföra följande avseende nyemission där betalning ska 
kunna ske genom kvittning.  

1. De fordringshavare som anges nedan (”Fordringshavarna”) ska ha rätt att kvitta 
sina fordringar på Bolaget som betalning för nyemitterade aktier i Bolaget enligt 
styrelsens förslag enligt följande: 

 

Fordringshavare  Fordran Belopp att kvitta  Antal aktier att 
erhålla 

Flerie Invest AB 5 000 000 kr 5 000 000 kr 1 250 000 

Mikael Lönn 1 000 000 kr 1 000 000 kr 250 000 

 

2. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas 
genom kvittningen och att det är till nytta för Bolaget att kvittning genomförs. 

 
 

Stockholm i mars 2018 
 

Nanologica AB (publ) 
Styrelsen 

 






