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STYRELSENS BESLUT, UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE, OM 
NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE SAMT VILLKOR FÖR 
NYEMISSIONEN 
Styrelsen för Pierce Group AB (publ), org. nr 556967-4392, beslutar, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om upp till 350 miljoner kronor (innan 
avdrag för transaktionskostnader), på följande villkor. 

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar innan 
avstämningsdagen besluta i) om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst ska ökas med; 
ii) det högsta antal aktier som ska ges ut; iii) vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny 
aktie; iv) hur det överstigande beloppet ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och 
den fria överkursfonden och v) det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av 
visst antal nya aktier. 

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 10 juni 2022. 

3. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 14 
juni 2022 till och med den 28 juni 2022, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. 

4. Teckning av de nya aktierna utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 14 
juni 2022 till och med den 28 juni 2022, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. 

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. 
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på för ändamålet avsedd 
anmälningssedel och betalas kontant inom två bankdagar från utskick av avräkningsnota som 
översänds som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. 

6. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att 
tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens 
högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett 
om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i 
förhållande till det antal teckningsrätter som varje tecknare har utnyttjat för teckning av 
aktier. Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i 
respektive teckningsanmälan. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska 
tilldelning ske genom lottning. 

7. 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. 

8. Styrelsen, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer och Head of Legal, eller den någon 
utav dem utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa 
sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear 
Sweden AB. 

_____________ 
Stockholm den 10 maj 2022 

Pierce Group AB (publ) 
Styrelsen 



 
 

 
THE BOARD OF DIRECTORS’ RESOLUTION, SUBJECT TO APPROVAL BY THE GENERAL MEETING, ON A 
NEW ISSUE OF SHARES WITH PREFERENTIAL RIGHTS FOR THE COMPANY’S SHAREHOLDERS AS WELL 
AS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE NEW ISSUE 
The Board of Directors of Pierce Group AB (publ), corp. reg. no 556967-4392, resolves, subject to the 
approval by the general meeting, to effect a new issue of shares with preferential rights for the 
company’s shareholders with the purpose of providing the company with gross issue proceeds of up to 
SEK 350 million (prior to deduction of transaction costs), on the following terms and conditions. 

1. The board of directors, or whom the board of directors appoint within itself, shall be 
authorized to, no later than five weekdays prior to the record date, decide i) the maximum 
amount by which the company’s share capital is to be increased with; ii) the maximum 
number of shares that shall be issued; iii) the subscription price that shall be paid for each 
new share; iv) regarding how the excess amount shall be distributed between the restricted 
share premium reserve and the non-restricted share premium reserve; and v) the number of 
existing shares that shall entitle to subscription for a certain number of new shares. 

2. The record date for determining the right to receive subscription rights shall be 10 June 2022. 
3. Subscription for new shares through exercise of subscription rights shall take place during the 

period from and including 14 June 2022 up to and including 28 June 2022, or on such later date 
that the Board of Directors may determine. 

4. Subscription for new shares without subscription rights shall take place during the period from 
and including 14 June 2022 up to and including 28 June 2022, or on such later date that the 
Board of Directors may determine. 

5. Subscription for shares through exercise of subscription rights shall be made through 
simultaneous cash payment. Subscription for shares without subscription rights shall be made 
on an application form specific for the purpose and be paid in cash within two banking days 
from dispatch of the contract note, which is sent as confirmation of allotment of shares 
subscribed for without subscription rights. 

6. If not all shares have been subscribed for through exercise of subscription rights, the Board of 
Directors shall determine that allocation of shares without subscription rights shall take place 
within the limits of the maximum amount of the issue. Such allocation shall, primarily, be made 
to those who have subscribed for shares through exercise of subscription rights and who have 
applied to subscribe for shares without subscription rights, regardless of them being 
shareholders on the record date or not, and, in case of over-subscription, pro rata in relation 
to the number of subscription rights that each subscriber has exercised to subscribe for shares. 
Allocation shall, secondarily, be made to others who have applied for subscription of shares 
without subscription rights and, in case of over-subscription, pro rata in relation to the number 
of shares included in the application to subscribe for shares. To the extent that allocation 
cannot be made pro rata in accordance with the above, allocation shall be made by drawing 
of lots. 

7. The new shares shall entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend 
to take place after the registration of the rights issue with the Swedish Companies Registration 
Office. 

8. The Board of Directors, the Chief Executive Officer and the Head of Legal, or the person 
appointed by either of them, shall be authorized to make minor adjustments to the resolution 
as may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish 
Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB. 

   
Stockholm on 10 May 2022 

Pierce Group AB (publ) 
The Board of Directors 


