Bilaga 2

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen i Compare-IT Nordic AB org.nr 556689-5529 (”Bolaget”) beslutar, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med
högst 2 037 550,6 kronor genom en nyemission av högst 20 375 506 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för
emissionen är registrerade som aktieägare.

2. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 1,00 kronor. Överkursen (dvs. den del av
teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden.
3. Per avstämningsdagen ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till en (1) teckningsrätt.
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen
besluta om tilldelning enligt följande grunder:
a. i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar
teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej),
pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning;
b. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda
intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska vara den 1 december 2021. Teckning
av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från
och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021.
6. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma
period, varvid betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar från avsändandet av
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.
7.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning genom meddelande
senast den sista dagen i teckningsperioden.

8. Beslutet förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt förslaget i Bilaga 1.
9. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende
aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i
besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta
de åtgärder som erfordras för genomförandet av besluten.
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