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Styrelsens för NOTE AB (publ)  beslut, under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande, om emission av aktier med företrädesrä tt för aktieägarna 
___________________________________________________________________ 
 
Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om 
emission av högst 19.248.400 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,50 kronor per 
aktie) till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 9.624.200 
kronor. Följande villkor ska gälla. 
 
1. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets 

aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. 
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Aktier som inte 
tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut. 
Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per 
avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för 
teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till personer som anmält att 
teckna aktier utan företrädesrätt och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata 
i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier ska 
tilldelas de personer som garanterat nyemissionen, med fördelning i förhållande 
till ställda emissionsgarantier. I den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske 
genom lottning.  

2. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 
12 april 2010. Styrelsen ska dock äga rätt att skjuta på avstämningsdagen i 
syfte att den ska infalla så snart som möjligt efter det att det prospekt som 
upprättas med anledning av emissionen registrerats hos Finansinspektionen. 

3. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 april 2010 till och 
med den 6 maj 2010. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. 
Styrelsen ska även äga rätt att skjuta på första dagen i teckningsperioden i syfte 
att den inte ska infalla före det att det prospekt som upprättas med anledning av 
emissionen registrerats hos Finansinspektionen. 

4. Teckning med företrädesrätt ska ske genom betalning om 4,50 kronor per 
tecknad aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och kommer utan avisering av Euroclear Sweden AB att bokas bort ur 
Euroclear Sweden AB:s system. 

5. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom den 
tid som anges i punkt 3 ovan. Teckning av nya aktier av emissionsgaranter 
enligt särskilt garantiåtagande ska ske från och med den 22 april 2010 till och 
med den 12 maj 2010. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. 
Betalning för eventuella tilldelade aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt 
ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast 
tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. 

6. 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. 
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7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta 
beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av 
emissionen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.  

____________________ 
 
Styrelsens beslut om nyemission förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet 
med vad som anges i Bilaga 1.  
 
Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen fogas till beslutet.  
 
 


