Punkt 8
Styrelsens för SpiffX AB (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 15 862 406 aktier
med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på avstämningsdagen den 4 januari 2017 innehavd
aktie berättigar till teckning av två nya aktier till en kurs om 0,80 kr per aktie. Aktiekapitalet
kan öka med högst 1 982 800,75 kr.
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant
betalning under perioden från och med den 9 januari till och med den 25 januari 2017.
Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat
teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas
kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked
om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i
nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning
ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.
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.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

SpiffX AB (publ)
Styrelsen

