Fullständigt beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i PExA AB (publ),
556956–9246, den 25 maj 2018, kl. 10.00 i Universitetsbyggnaden, Gula Salongen,
Vasaparken 1, 411 24 Göteborg.
Beslut om ändring av Bolagsordning (punkt11)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att ändra bolagsordningen enligt nedan.
Nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och
högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst
16 000 000 stycken.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på
avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6
– 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor
och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst
32 000 000 stycken.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om företrädesemisson av aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den under stämman
fastslagna bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta
om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 24 000 000 kronor,
eller 2,5 miljoner euro (total emissionslikvid).
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med
villkor.
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara
ägarspridning.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för
marknadsföring och vidareutveckling av bolagets metod för insamling av biologiskt material från
utandningsluften.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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