
 

 

Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag 

Styrelsen för AegirBio AB, org.nr 559222-2953 (”Bolaget”), föreslår med anledning av den 
föreslagna fusionen (”Fusionen”) mellan å ena sidan LifeAssays AB (publ), org.nr 556595-3725, 
(”Överlåtande Bolaget”) och å andra sidan Bolaget, att stämman, i enlighet med vad som 
närmare anges nedan, beslutar om en nyemission av aktier att utgöra fusionsvederlag till 
innehavare av aktier i det Överlåtande Bolaget. 

Enligt fusionsplanen, som antagits av styrelserna för Bolaget och det Överlåtande Bolaget den 25 
januari 2021 (”Fusionsplanen”), har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till cirka 
0,0616 aktier1 i Bolaget per innehavd aktie i det Överlåtande Bolaget per dagen för 
Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en 
nyemission av högst 1 734 287 aktier att utgöra del av fusionsvederlaget. Emissionen kommer att 
innebära en ökning av aktiekapitalet i Bolaget med högst 138 742,96 kronor. Styrelsen för 
Bolaget har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Mangold Fondkommission AB 
daterad den 25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden 
som anges däri, att fusionsvederlaget som ska erläggas av Bolaget är skäligt för Bolaget från en 
finansiell synvinkel. 

Beslutet föreslås vara villkorat av (i) att det Överlåtande Bolaget vid en bolagsstämma fattar 
beslut om godkännande av Fusionsplanen samt (ii) att registrering av Fusionen sker hos 
Bolagsverket senast den 1 november 2021, eller senare datum som senast den 1 november 
2021 beslutas gemensamt av det Överlåtande Bolagets och Bolagets styrelser i enlighet med 
Fusionsplanen. 

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

1. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i enlighet med ovan angivna 
utbytesrelation, är innehavarna av aktier i det Överlåtande Bolaget per dagen för 
Bolagsverkets registrering av Fusionen. 
 

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska 
utgöra fusionsvederlag i Fusionen.  

 
3. De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. 

_________________ 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli 
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller 
på grund av andra formella krav. 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

_________________ 

Lund i februari 2021 

AegirBio AB 

Styrelsen 

                                                
1 Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays den 25 januari 2021. 


