
                         

 

 
Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler (punkt 8) 

 
Bakgrund till förslaget 
Den 23 mars 2020 offentliggjorde Bolaget att det har ingått ett avtal (”Finansieringsavtalet”) med Nice 
& Green S.A., ett privat schweiziskt bolag som specialiserat sig på finansieringslösningar skräddarsydda 
efter kraven för börsnoterade tillväxtföretag inom bioteknik- och cleantechindustrin, (“N&G”). Enligt 
Finansieringsavtalet har N&G åtagit sig att teckna sig för konvertibler med ett totalt nominellt belopp om 
upp till 216 000 000 kronor, fördelat på trancher om initialt 3 000 000 kronor per månad i sex månader 
och därefter, beroende på då rådande marknadsförhållanden, med möjlighet till ökning till 6 000 000 
kronor per månad. Finansieringsavtalet är villkorat av att aktieägarna vid bolagsstämma i Bolaget 
beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler. 
 
Av registreringstekniska skäl måste varje beslut om emission av konvertibler ange en lägsta 
konverteringskurs. Denna lägsta konverteringskurs utgör vid varje emissionsbeslut grund för 
beräkningen av det maximala antalet aktier som kan tillkomma vid konvertering av utgivna konvertibler. 
Enligt Finansieringsavtalet ska konvertiblerna kunna konverteras till aktier till en konverteringskurs 
motsvarande det högsta av (i) en särskild minimikurs som kommer att beräknas baserat på bl.a. antalet 
utestående trancher enligt Finansieringsavtalet och bolagsordningens gränser vid tidpunkten för 
utgivandet av respektive konvertibel (”Minimikursen”) och (ii) 93 procent av den lägsta dagliga 
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår begäran om 
konvertering. 
 
Om det föreslagna bemyndigandet godkänns, och baserat på den initiala Minimikursen enligt ovan, ska 
styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma kunna besluta om emissioner av konvertibler som ger rätt 
till konvertering till maximalt 55 457 259 aktier. Det ska dock noteras att så länge 93 procent av den 
lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de fem handelsdagar som 
föregår begäran om konvertering överstiger Minimikursen kommer den sålunda beräknade 
konverteringskursen att tillämpas och antalet aktier som tillkommer vid konvertering kommer då att 
understiga maxantalet enligt ovan. För ytterligare information om Finansieringsavtalet hänvisas till 
Bolagets pressmeddelande den 23 mars 2020. 
 
Bemyndigandet enligt detta förslag ska inte påverka det emissionsbemyndigande som beslutades på 
Bolagets årsstämma för det förkortade räkenskapsåret januari - juni 2019. 
 
Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen 
för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen 
intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska 
endast kunna ske i enlighet med Finansieringsavtalet och det antal aktier som ska kunna tillkomma vid 
konvertering av sålunda emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 55 457 259 aktier. 
 
Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för 
Bolaget att avropa trancher i enlighet med Finansieringsavtalet och att på så sätt kunna finansiera 
Bolagets verksamhet. 
 
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre 
justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med 
registreringen hos Bolagsverket. 
 
  



                         

 

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 

 

 
Stockholm i mars 2020 

Moberg Pharma AB (publ) 
Styrelsen 


