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Styrelsens för Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076, förslag till beslut om att 
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt (punkt 6)  

Styrelsen i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), föreslår att den 
extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 5 maj 2021 att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 25 411 765,04 kronor genom nyemission av högst 14 117 647 aktier enligt 
följande villkor: 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma Pareto Securities AB, för vidare leverans till vissa vidtalade investerare. 

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i 
Bolaget och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt. 

3. För samtliga aktier ska 25 411 765,04 konor betalas, motsvaranden cirka 1,80 kronor per 
aktie, vilket är aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara 
ändamålsenlig eftersom den teckningsberättigade, Pareto Securities AB, genom ett 
separat avtal har åtagit sig att, när aktierna på likviddagen har betalats av, och levererats 
till, de vidtalade investerarna, erlägga en tilläggslikvid. 

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 24 maj 2021. 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 24 maj 2021 genom kontant 
betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. 

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen biläggs, Bilaga 1-3. 

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och 
Euroclear Sweden AB. 

För beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  
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