
 

 

 

 
Styrelsens i Tele2 AB (publ) (org nr 556410-8917) beslut, under förutsättning av 
bolagsstämmans efterföljande godkännande, om att öka bolagets aktiekapital genom 
nyemission av A-aktier respektive B-aktier med företrädesrätt för aktieägare 
 

 

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka 

bolagets aktiekapital genom nyemission av A-aktier respektive B-aktier med företrädesrätt för 

aktieägarna (”Företrädesemissionen”) enligt följande villkor. 

 

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före 

avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det 

högsta antal A-aktier respektive B-aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal 

befintliga A-aktier respektive B-aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya 

A-aktier respektive B-aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. 

 

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen 

för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. 

 

3. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 

aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning 

som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande 

till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid 

försäljning av teckningsrätt (av den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära 

företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. 

 

4. För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, ska 

fördelningen i första hand ske till övriga tecknare och i andra hand till Nordea Bank AB 

(publ) som har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting committment) med 

förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vid 

överteckning av emissionen av övriga investerare ska fördelningen bestämmas i 

förhållande till antalet tecknade aktier, och i den mån det inte kan ske, genom lottning. 

 

5. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 31 oktober 2016. 

 

6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under 

tiden från och med den 2 november 2016 till och med den 16 november 2016. Anmälan om 

teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under 

samma tid och, vad avser Nordea Bank AB (publ) som garanterat Företrädesemissionen, 

till och med den 24 november 2016. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av 

teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av 

avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att 

förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning. 

 

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

 



 

 

8. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i 

stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid 

Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

   

 

Stockholm i oktober 2016 

Tele2 AB (publ) 

Styrelsen 

  

 

 

 


