
Styrelsens	fullständiga	förslag till	beslut

Förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman, för att möjliggöra de 
föreslagna nyemissionerna enligt nedan, och villkorat av dessa, beslutar att ändra bolagsordningen 
enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor 
och högst 2 000 000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor 
och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 
500 000 och högst
50 000 000.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 
37 500 000 och högst 150 000 000.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut 
som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
(punkt 8)
Styrelsen i Bolaget beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och i syfte att 
tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 60 miljoner kronor, om nyemission av aktier på följande 
villkor.

 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 100 817,12 kronor genom nyemission av högst 
27 520 428 aktier med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie.

 Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger.

 För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till 
teckning av tre (3) nya aktier.

 Teckningskursen ska vara 2,18 kronor för varje ny aktie.

 För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt enligt ovan ska 
styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska 
tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som 
var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I 
andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra 
som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till 
emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.



 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 april 
2016.

 Teckning av nya aktier ska ske under tiden 21 april 2016 - 6 maj 2016. Teckning med stöd av
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av 
teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier 
tecknade utan stöd av teckningsrätter kan erläggas kontant senast tredje bankdagen efter 
det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga 
teckningstiden.

 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut 
som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 
17 500 000 aktier. Sådant beslut får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta 
möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas 
företrädesrätt.  Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att 
möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in 
långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade 
aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 
Aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut 
som kan visa sig erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltiga beslut enligt beslutspunkt 7 och 9 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

_______________________________________

Lund den 14 mars 2016

Styrelsen för Enzymatica AB (publ)



Bilaga 1

BOLAGSORDNING
Enzymatica AB (publ)
556719-9244

§ 1 Firma
Bolagets firma är Enzymatica AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av innovativa produkter baserade på
enzymteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för 
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Dessa väljes på årsstämman för 
tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom 
kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Val av en eller två justeringsmän;
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5) Godkännande av förslag till dagordning;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut om



a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
9) Val av

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Deltagande på stämman
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före 
klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får 
högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

______________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 14 april 2016.


