STYRELSENS FÖR ICTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL NYEMISSION AV AKTIER MOT BETALNING MED
APPORT SAMT GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV AV AKTIER I FFW
Styrelsen för ICTA AB (publ), org.nr 556056-5151, föreslår att bolagsstämman beslutar dels att öka
bolagets aktiekapital med högst 6 718 006,50 kronor genom emission av högst 4 478 671 nya aktier,
dels att i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 godkänner förvärv av aktier i
FFW Holding ApS. För emissionen och förvärvet ska följande villkor gälla.
(1)

Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska endast tillkomma minoritetsägarna i FFW Holding
ApS, med den fördelning som framgår av Bilaga 4A.

(2)

Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 9 maj 2018. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden.

(3)

Apportegendomen som kan komma att tillskjutas vid full teckning har enligt styrelsens
redogörelse i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen beräknats till ett värde om
43 801 402,38 kronor. Det slutliga värdet kan, till följd av tillämpliga redovisningsregler och
förändringar av den noterade kursen på bolagets aktier, komma att avvika från detta värde.

(4)

Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse senast
den 9 maj 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

(5)

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet
som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket eller av de nya aktierna hos Euroclear
Sweden AB.
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare
företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att aktier och röster som
innehas av minoritetsägarna i FFW inte ska beaktas.
_____________
Stockholm i april 2018
ICTA AB (publ)
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