STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION
Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804 (”Bolaget”) föreslår
härmed att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.
Villkorat av att Finansinspektionen godkänt och registrerat ett prospekt med anledning av
emissionen, ska Bolagets aktiekapital öka med högst cirka 4 120 000,96 kronor genom
nyemission av högst 8 240 002 aktier.
Teckningskursen vid teckning av varje aktie ska vara 10 kronor per aktie.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de tidigare äger, varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie för var tredje befintliga aktie som innehas (primär teckningsrätt). För varje på
avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter
berättigar således till teckning av en (1) ny aktie.
Endast aktieägare införda i aktieboken per den 17 september 2018 ska anses vara
berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag).
Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 3 oktober 2018.
Betalning för aktier som tecknats ska erläggas kontant senast den 3 oktober 2018.
Aktieägare ska ha rätt att sälja sin primära teckningsrätt, till såväl befintliga aktieägare som
tredje man. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq First North Stockholm under en
begränsad tid, fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 1 oktober 2018. Teckningsrätter som ej
utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 1 oktober 2018 eller
användas för teckning av aktier senast 3 oktober 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt
värde. Vid försäljning av teckningsrätten övergår rätten att teckna aktie i företrädesemission
till teckningsrättens nya innehavare.
Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan
stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för
teckning av aktier samt i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter.Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista.
Styrelsen ska ges rätten att förlänga tiden för vilken teckning och betalning ska ske.
Styrelsen ska även ges rätten att förlänga tiden för handel med teckningsrätten enligt ovan.
De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första
avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket
Det antecknades att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte behövs.

