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Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B 

 

Styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, har den 23 mars 2016 under 

förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av 131 905 390 aktier av serie B 

i Bolaget, i enlighet med Bilaga 9.1. 

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna apportemission. 

 

Beslut enligt denna punkt är villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande och av att 

extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6, minskning av 

aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7 och ändring av bolagsordningen enligt punkt 8. 
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Bilaga 9.1 

Styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B 

 

Styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, (”Bolaget”), beslutar om emission 

av högst 131 905 390 aktier av serie B, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande 

godkännande enligt följande: 

 

1. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 13 190 539,00 kronor. 

2. Teckningskursen för aktierna skall vara 1 krona per aktie, totalt 131 905 390 kronor om 

samtliga aktier tecknas. 

3. Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som är införda i 

den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 april 2016. 

Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantier. Aktieägarna 

erhåller tio (10) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) 

teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i företrädesemissionen. 

4. Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning 

under tiden från och med den 3 maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Teckning av aktier 

utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 3 

maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Betalning för tecknade aktier utan stöd av 

teckningsrätter skall erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota 

som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste 

dag för betalning. 

5. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall 

styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan 

företrädesrätt. Därvid skall vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat 

aktier med stöd av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, pro rata i förhållande till 

deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som tecknat aktier utan 

stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats utan 

företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende 

teckning av aktier pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person. 

6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och 

aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

8. Det föreslås att Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar 

som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear 

Sweden AB. 

Bifogat är styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 13 kap. § 6, Bilaga 9.2 

och Bilaga 9.3. 

  



1491973-v1\STODMS 3 

Bilaga 9.2 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

 

(Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, (”Bolaget”)) 

Följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat efter det att 

årsredovisningen lämnades den 23 december 2015. 

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att 

årsredovisningen för räkenskapsåret 1 september 2014 - 31 augusti 2015 lämnades framgår av 

delårsrapporten för perioden 1 september 2015 - 29 februari 2016 som godkändes av styrelsen den 23 

mars 2016 för offentliggörande den 24 mars 2016. 

Årsredovisningen för 2015 och nämnda delårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på 

Bolagets webbplats, www.venueretail.com. 

 

Styrelsen den 23 mars 2016 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ulf Eklöf Tommy Jacobson 

 

______________________________ ______________________________ 

Bo Eklöf Jimmy Johansson  

 

______________________________ ______________________________ 

Christel Kinning Andreas Bladh 

 

______________________________ ______________________________ 

Petra Lindh Christina Nilsson 

 




