
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE 

I syfte att möjliggöra en övertilldelningsemission på högst 1 724 137 nya aktier av serie B i samband 

med företrädesemissionen enligt punkt 8 i kallelsen föreslår styrelsen för Cereno Scientific AB 

(”Bolaget”), att stämman beslutar att styrelsen bemyndigas att utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta 

beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, innebärande att 

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 172 413,70 kronor motsvarande högst 1 724 137 nya aktier 

av serie B, enligt följande villkor. 

Nyemission av aktier ska ske för övertilldelning i samband med beslutad företrädesemissionen och 

fördelning av aktier ska ske enligt följande: 

I första hand ska tilldelning av aktier ske till institutionella eller professionella investerare som 

tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och som styrelsen bedömer 

breddar det långsiktiga och institutionella ägandet i bolaget och därmed främjar bolagets 

möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare; 

I andra hand ska tilldelning av aktier ske till dem som tecknat aktier i företrädesemissionen 

med stöd av teckningsrätter, och som var aktieägare på avstämningsdagen, och för det fall 

tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 

teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till dem som tecknat aktier i företrädesemissionen 

med stöd av teckningsrätter, och som inte var aktieägare på avstämningsdagen, och för det 

fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 

teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

I fjärde hand ska tilldelning av aktier ske till andra som endast anmält sig för teckning utan 

stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan 

ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har 

anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Betalning ska ske kontant. 

Teckningskursen sättas till samma kurs som gäller för företrädesemissionen. 

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, är dels att kunna tillgodose eventuell övertilldelning i samband med företrädesemissionen 

i punkt 8 i kallelsen och dels att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners samt att 

kunna öka antalet aktieägare i bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i 

bolagets aktie. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

________________________ 


