EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURANDO NORDIC AB 9 DECEMBER 2019
BESLUTSFÖRSLAG PUNKT 8 OCH 9 PÅ DAGORDNINGEN

Till stämman lämnas följande beslutsförslag.
Punkt 8 – riktad nyemission kvittning

Det föreslås att stämman beslutar att
•
•
•

•
•
•
•

öka aktiekapitalet med lägst 1 500 000 kr och högst 2 500 000 kr genom emission av
lägst 15 000 000 aktier och högst 25 000 000 aktier,
att teckningskursen ska vara 25 öre per aktie,
att teckningsberättigade ska vara
o Lars Lidgren, högst 500 000 aktier,
o Seagles AB, högst 5 100 000 aktier,
o Paul Looser, högst 500 000 aktier,
o Fredrik Thafvelin, högst 11 500 000 aktier,
o Algora AB, högst 3 400 000 aktier,
o Progressio Brage Finans AS, högst 3 400 000 aktier och
o Petter Øygarden, högst 600 000 aktier,
att teckning ska ske inom en vecka från emissionsbeslutet,
att betalning sker genom kvittning av lån lämnade till bolaget,
att aktie är berättigad till del i bolagets vinst från och med att aktierna tagits upp i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och
att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt att vid
behov kunna förlänga teckningstiden med som mest 30 dagar.

Emissionsbesluten under punkt 8 och 9 förutsätter tillsammans att bolagsordningens bestämmelser om minimi- och maximikapital och antalet aktier ändras enligt punkt 7 på dagordningen.
Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Ett flertal aktieägare har den senaste tiden finansierat verksamheten i Curando Nordic AB genom lån till bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lånen genom
emissionen omvandlas till aktier och att bolagets ekonomi därmed befrias från den belastning
som lånen utgör.
Grunden för emissionskursen har fastställts till ett bedömt marknadsvärde baserat på börskursen
före emissionen.
Punkt 9 riktad nyemission kontanttillskott

Det föreslås att stämman beslutar att

•
•
•

•
•
•
•

öka aktiekapitalet med lägst 400 000 kr och högst 2 400 000 kr genom emission av lägst
4 000 000 aktier och högst 24 000 000 aktier,
att teckningskursen ska vara 25 öre per aktie,
att teckningsberättigade ska vara
o ägare och ledning i LifeComp AB, högst 1 000 000 aktier per tecknare
o styrelsen i Curando Nordic AB, högst 3 000 000 aktier per tecknare
o och storägare i Curando Nordic AB, högst 4 000 000 aktier per tecknare samt
o på förhand vidtalade betydande intressenter inom den sfär Bolaget verkar i,
högst 16 000 000 aktier per tecknare
att teckning ska ske inom en vecka från emissionsbeslutet,
att betalning sker fem bankdagar efter anmodan och att betalning genom kvittning med
fordran hos bolaget inte är tillåten,
att aktie är berättigad till del i bolagets vinst från och med att aktierna tagits upp i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och
att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt att vid
behov kunna förlänga teckningstiden med som mest 30 dagar.

Emissionsbesluten under punkt 8 och 9 förutsätter tillsammans att bolagsordningens bestämmelser om minimi- och maximikapital och antalet aktier ändras enligt punkt 7 på dagordningen.
Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Bolaget har behov av att på kort tid erhålla kapital för utveckling och förändringar som tidigare
kommunicerats, samt genomföra förvärv av LifeComp AB (se pressmeddelande 2019-10-21).
Grunden för emissionskursen har fastställts till ett bedömt marknadsvärde baserat på börskursen
före emissionen.
Kompletterande redogörelse till punkt 8 ovan enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
En av de riktade nyemissionerna av aktier ska medge att tecknare betalar för aktierna genom
kvittning av fordran som tecknare har på Curando Nordic AB. Mot bakgrund av detta lämnas
följande sammanställning för fordringar som på detta sätt kan kvittas som komplettering till redogörelsen ovan.
Fordringsägare
som får kvittas

Fordringens belopp

Hur stort belopp av fordringen

Fredrik Thafvelin

2 437 454 kr

2 437 454 kr

Lars Lidgren

86 184 kr

86 184 kr

Seagles AB

1 052 890 kr

1 052 890 kr

Algora AB

720 625 kr

720 625 kr

Petter Øygarden

116 484 kr

116 484 kr

Progressio Brage Finans AS 614 858 kr

614 858 kr

Paul Looser

71 820 kr

71 820 kr

Totalt

5 100 315 kr

5 100 315 kr

Kvittningen medför att lån som bolaget erhållit omvandlas till aktier och aktiekapital. Det innebär att balansräkningen befrias från den belastning som ett lån innebär. Lånet behöver då inte
heller betalas tillbaka till långivaren. Bolaget har behov av kontanta medel för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet. Kvittningen är således till fördel för bolaget.
Beredning och särskild beslutmajoritet

Förslag till emission enligt punkt 8 – 9 har beretts av huvudaktieägare i bolaget.
För giltigt beslut om förslagen enligt punkt 8 - 9 krävs att besluten biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

