Styrelsens i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733
(”Bolaget”), förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen i Bolaget föreslår att en extra bolagsstämma beslutar att öka Bolagets aktiekapital med
högst 13 120,000457 kronor genom nyemission av högst 65 600 aktier enligt följande villkor. För
det fall den extra bolagsstämman den 23 november 2020 beslutar om sammanläggning av
Bolagets aktier (1:10), ska antalet aktier justeras i motsvarande mån innebärande att högst 6 560
aktier emitteras.
1.

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma
Joytrack AS och Cora Holding AS.

2.

Bakgrunden till emissionen är att Bolaget, som ett led i förvärvet av samtliga utestående
aktier i Bolagets dotterbolag Biokraft Holding AS, har för avsikt att återbetala de
aktieägarlån som Joytrack AS och Cora Holding AS tidigare lämnat till Biokraft Holding.
Bolaget bedömer att den riktade emissionen av aktier till Joytrack AS och Cora Holding AS
är en fördelaktig finansieringslösning för Bolaget i förhållande till andra alternativ.

3.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 10 december 2020
och betalning för tecknade aktier ska ske kontant och erläggas senast fem (5) dagar efter
teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Det erinras
om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap.
41 § aktiebolagslagen.

4.

Teckningskursen är 3,60 kronor per ny aktie. Grunden för teckningskursen har fastställts
efter förhandlingar på armslängds avstånd med tecknarna.

5.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och de nya aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6.

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.

7.

Då Joytrack AS och Cora Holding AS är att betrakta som närstående till Bolaget enligt 16
kap. aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut enligt denna punkt biträde av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
___________________________

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § bilägges.
Stockholm i november 2020
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
Styrelsen

