
Bilaga 2 
 

Aktieägares förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade 
som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen 
 
Aktieägaren Jan Clarén (”Förslagsställaren”) som innehar cirka 3,17 procent av aktierna och rösterna i 
Invent Medic Sweden AB (publ), org. nr. 556682-1046, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman 
beslutar om en riktad nyemission på följande villkor till ett fåtal utvalda investerare, däribland 
medlemmar av Bolagets styrelse. 
 
För nyemissionen skall följande villkor gälla: 
 
1. Att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 406 162,50 kronor genom 

nyemission av högst 4 061 625 aktier envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen är 
fastställd till 0,64 kronor per aktie.  
 

2. Att rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
en begränsad grupp tecknare om högst 20 personer, däribland styrelseledamöterna Gun-Britt 
Fransson (högst 312 500 aktier), Frida Wilhelmsson (högst 78 125 aktier), Helen Richenzhagen 
(högst 23 500 aktier) och Lars Persson genom Mandelträdet AB (högst 312 500 aktier). Avseende 
övriga tecknare ska teckning ske enligt ingånget teckningsåtagande. 

 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av rörelsekapital och att 
förvärvet av FlowCup AB kräver finansiering samt att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga 
att investera i Bolaget på för Bolaget förmånliga villkor. 
 
Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen 
av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Med anledning härav har 
Förslagsställaren noga övervägt förslaget. Förslagsställaren har särskilt beaktat att tillträde i förvärvet 
av Flowcup AB är villkorat av att Bolaget säkrat Bolagets finansiering och finansiering av förvärvet 
samt att tillträdet är beräknat att ske senast den 31 januari 2023, innebärande att Bolaget senast denna 
dag behöver ha säkrat finansiering för att kunna fullfölja transaktionen. Som tidigare kommunicerats 
genom pressmeddelande den 29 december 2022 har Bolaget säkrat en del av finansieringen genom 
upptagande av lån. För att säkra resterande del av finansieringen har Bolaget i första hand övervägt att 
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En 
samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission torde vara till fördel för 
både Bolaget och dess aktieägare. 
 
Skälen för bedömningen är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken 
på emissionsbeloppet, dels de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter 
som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande 
finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner, dels att 
nyemissionsbeslutet underställs bolagsstämman med kvalificerad majoritet samt dels utfallet i 
Bolagets senaste genomförda företrädesemission och den osäkerhet kring förvärvets fullföljande en 
företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets 
och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i 
förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för att kunna fullfölja förvärvet av Flowcup AB. 
 
Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,62 procent. De teckningsberättigade aktieägarna 
som deltar i nyemissionen kommer inte att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman.



  
 
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,64 kronor. Den del av teckningskursen för aktierna som 

överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen har 
fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamöter) och innebär en rabatt om 
cirka 22 procent jämfört med stängningskursen handelsdagen före denna kallelse och en rabatt om 
cirka 15 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de tio handelsdagar som 
föregått denna kallelse. Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på 
kapitalmarknaden anser Förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara 
till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget. 
 

4. Att de nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende 
aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok. 
 

5. Att de nya aktierna ska tecknas senast den 20 januari 2023.  
 

6. Att de nya aktierna ska betalas senast den 20 januari 2023. 
 

7. Att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen; 
 

8. Att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista; 
 

9. Att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om eventuella smärre 
korrigeringar i beslutet och villkoren som erfordras för registrering av beslutet. 
 

10. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 


