
 

 1 

Pressmeddelande   Stockholm 2017-12-22 

 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 22 

december 2017  

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman 

beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna 

för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra 

gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st. Stämman 

beslutade även att minska aktiekapitaletet med sammanlagt 14 957 743,07 kronor. Aktiens 

kvotvärde uppgår därefter till 0,005 kronor. Dessutom beslutade stämman att genomföra en 

företrädesemission av units enligt styrelsens förslag som avser tillföra bolaget cirka 14,9 MSEK 

före emissionskostnader. Detta medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 

14 957 743,07 kronor genom utgivande av högst 2 991 548 614 aktier. Beslutet medför vidare 

att högst 2 991 548 614 teckningsoptioner ges ut med rätt att under perioden 1 mars 2019 – 31 

mars 2019 teckna 1 495 774 307 aktier till en kurs om 0,007 kr per aktie. Bolagets aktiekapital 

kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 7 478 871,535 

kronor.   

Två (2) befintliga aktier på avstämningsdagen den 3 januari 2018 berättigar till teckning av en 

(1) unit för 0,01 SEK. En (1) Unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av 

serie TO 3.  

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för teckning av en ny 

unit.  

Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är 

också möjlig. Anmälan till teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig 

kontant betalning under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 24 januari 2018. 

Uniträtterna är fritt överlåtbara och kommer att handlas på NGM Nordic MTF från och med den 

8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018. För det fall inte samtliga nya units tecknas med 

stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter 

varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, 

oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana 

personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand 

ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för 

teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 

pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta 

inte kan ske, genom lottning.  

Emissionslikviden skall framförallt användas till forskning och utveckling, marknadsföring och 

försäljning samt rörelsekapital. 
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 Beslut fattades även om en riktad emission till styrelsen av högst 37 900 000 aktier och högst 

37 900 000 teckningsoptioner på samma villkor som företrädesemissionen. Syftet med 

emissionen är att möjliggöra kvittning av styrelsens arvode mot aktier i bolaget. 

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta 

Leif Syrstad, VD Free2move,  

tel: +46 708 660 703,  

e-post: leif.syrstad@free2move.se 

 

Om Free2move 

Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av 

intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika 

enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt 

och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. 

Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur. 

 


