
 

Punkt 6. Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, 

(”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier 

 
Bakgrund 

Bolaget meddelade genom pressmeddelande den 31 maj 2021 att Bolagets styrelse undersöker 

möjligheten att genomföra en riktad emission till ett antal investerare, bland annat Mellansvensk 

Industrigrupp samt Pumped Hydro Storage Sweden AB:s (”PHS”) grundare Otto Wernerskog (genom 

Förenad Kraft AB), för att tillföra Bolaget kapital för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu 

visats sig finnas i samband med förvärvet av PHS.  

 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovan beslutar föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av aktier 

enligt följande villkor: 

 

Aktiekapital och aktier 

Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 1 560 776,033208 kronor genom nyemission av högst 

15 666 667 aktier. 

 

Rätt att teckna aktierna 

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett 

begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Syftet med den emissionen och skälet till avvikelsen 

från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsen är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling 

att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att för att ta tillvara de nya 

projektmöjligheter som nu visats sig finnas i samband med förvärvet av PHS. 

Teckningskurs 
Teckningskursen uppgår till 0,60 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom 
förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässig. Det belopp som 
utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

Teckning och betalning 

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 21 juni 2021. 

Betalning för tecknade aktier ska erläggas med pengar senast 21 juni 2021. Styrelsen äger rätt att 

förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

 

Vinstutdelning 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 

som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i 

aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

 

Övrigt 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan 

bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

 



 

För giltigt beslut enligt ovan krävs att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner beslutet. 

 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finnas tillgängliga hos Bolaget. 

 

____________________ 

 

Stockholm i juni 2021 

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) 

Styrelsen 

 


