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Beslut om nyemission av units
Då Företrädesemissionen den 22 januari 2021 (”Företrädesemissionen”) blev övertecknad
beslutar därför styrelsen för Free2Move Holding AB (publ), org.nr 556705-0157 (”Bolaget”), under
förutsättning av stämmans godkännande, om en kompletterande riktad emission i samband med den
övertecknade Företrädesemissionen (”Kvittningsemissionen”) enligt följande:

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. Units) om vardera en (1)
aktie och en (1) teckningsoption (TO6). Emissionen omfattar totalt högst 1 052 632 Units
bestående av 1 052 632 aktier och 1 052 632 teckningsoptioner (TO6).
2. Teckningskursen uppgår till 0,95 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,95 SEK per aktie,
vilket motsvarar teckningskursen under teckningsperioden i Företrädesemissionen.
Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna (TO6) utges
vederlagsfritt. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig.
3. Aktiens kvotvärde är 0,94 SEK (avrundat). Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att
ökas med högst 985 149,735677 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt
ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 492 574,867838 SEK.
4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 ger rätt att under perioden 2 – 31 maj 2022 teckna
en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,35 SEK/aktie. Överkursen ska föras till
den fria överkursfonden. Fullständiga optionsvillkor framgår av bilaga.
5. Rätt att teckna Units i Kvittningsemissionen ska tillkomma Strategisk Företagsledning
Syrstad & Co Aktiebolag. Teckning sker på särskild teckningslista under perioden 6 maj – 20
maj 2021 och betalning görs via kvittning av fordran i samband med teckning. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att Bolagets
ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av fordringar.
6. Strategisk Företagsledning Syrstad & Co Aktiebolag är ett av Bolagets VD Leif Syrstad helägt
bolag. Kvittningsemissionen är därför villkorad av att årsstämman i efterhand godkänner
styrelsens beslut.
7. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga
teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen
i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.
8. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av
bolagsstämman. För teckningsoptioner ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
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