
 

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN 

AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT MED TECKNINGSBERÄTTIGADE SOM OMFATTAS AV 

16 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN, DEN S.K. LEO-LAGEN (PUNKT 8) 

Styrelsen i Sensor Alarm AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om 

nyemission enligt villkoren nedan. Syftet med nyemissionen är att reglera förfallna skulder samt i 

övrigt finansiera verksamheten. 

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst 

20 000 000 aktier. 

2. Teckningskursen ska motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en 

period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent, 

dock högst 0,40 kronor per aktie. Betalning av aktierna ska ske kontant eller genom kvittning 

senast den 9 december 2022. Överkursen förs till fri överkursfond. Styrelsen kan komma att 

godkänna kvittning i efterhand om styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska ha rätt att 

förlänga betalningsperioden.  

3. Följande personer ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ha rätt att teckna de 

nya aktierna: styrelseordförande Peter Jakobsson med bolag, styrelseledamot Henrik 

Tegelström med bolag, styrelseledamot Anders Falk med bolag, styrelseledamot Jerry 

Lindblom med bolag, styrelseledamot Roberth Risberg med bolag samt styrelseledamot och 

verkställande direktör Martin Norsebäck med bolag. Styrelsen har rätt att fördela aktierna 

inom ramen för emissionens högsta belopp. 

4. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i en ansträngd 

ekonomisk situation och i behov av finansiering, samt att de teckningsberättigade har 

förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget. Eftersom 

medlemmar i Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen 

av bestämmelserna i kap. 16 aktiebolagslagen, den s.k Leo-lagen. Med anledning härav har 

styrelsen noga övervägt förslaget. Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på 

ett snabbt, kostnadseffektivt och framför allt förutsebart sätt med minskad exponering mot 

kurssvängningar på aktiemarknaden. Styrelsen har efter noga överväganden, bland annat 

mot bakgrund av rådande marknadssentiment, utfallen i Bolagets senaste 

företrädesemission respektive Bolagets senaste teckningsoptionsprogram, funnit att det 

ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission 

på de villkor som angivits ovan. 

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 

1 december 2022. 

6. Tecknad och tilldelat aktie ska betalas kontant eller genom kvittning enligt instruktion på 

avräkningsnota, dock senast den 16 december 2022. 



 

7. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden respektive senarelägga 

betalningsfristen. 

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och 

blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 i kallelsen till 

extra bolagsstämman. 

10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För 

beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

    

Stockholm i november 2022 

Sensor Alarm Norden AB (publ) 

Styrelsen 

 


