Styrelsen i LifeClean International AB (publ)s fullständiga förslag till beslut om
kvittningsemission

Styrelsen för LifeClean International AB (publ), org.nr 556897-5964, nedan benämnt Bolaget,
har beslutat föreslå stämman nedanstående nyemission.
1

Kvittningsemission

1.1

Antal nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka aktiekapitalet med 14753,34
kronor genom emission av 737 667 nya aktier på nedanstående villkor.
1.2

Teckningskurs

För varje ny aktie ska betalas 10,845 kronor. Grunden för teckningskursen har fastställts utifrån
den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden den 1 oktober 2020 –
15 januari 2021.
1.3

Teckningsberättigade

Teckningsberättigad till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
Kemibolaget i Bromma AB, org.nr 556340-4994.
1.4

Teckningstid

Teckning av aktierna ska ske senast på dagen för stämman. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstiden med två veckor.
1.5

Betalning för tecknade aktier

Betalning ska erläggas genom kvittning av den teckningsberättigades fordran, varvid kvittning
av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den teckningsberättigades
fordran. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.
1.6

Utdelning på nya aktier

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller
närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, eller, för det fall Bolaget är
ett avstämningsbolag, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.
1.7

Motiv till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att Bolaget har förvärvat samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget
Ocean AB från Kemibolaget i Bromma AB för 35 MSEK. Förvärvet har finansierats genom 15

MSEK i banklån, 12 MSEK i egna medel samt genom erläggandet av en revers utställd till
Kemibolaget i Bromma AB om 8 MSEK. Reversen är, under förutsättning att bolagsstämman
godkänner detta förslag, tänkt att användas som betalning för de nyemitterade aktierna. Genom
nyemitteringen av aktier säkerställs en fortsatt god likviditet i Bolaget för dess fortsatta
utveckling. Föreslagen nyemission skulle även innebära ett ägarengagemang hos verkställande
direktören i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB, som kommer att vara fortsatt verksam
i bolagen, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.
Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
1.8

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig
nödvändiga för registrering hos Bolagsverket.
2

Tilläggsinformation

2.1

Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att bolagsstämman ska fatta beslut om godkännande av nyemission enligt
ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och
juridiska rådgivare.
2.2

Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

