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Styrelsens	för	Immunicum	AB	(publ)	org.nr	556629-1786	beslut	om	nyemission	av	
aktier	(företrädesemission)	under	förutsättning	av	bolagsstämmans	efterföljande	
godkännande	
The	board	of	directors’	of	Immunicum	AB	(publ),	reg.	no	556629-1786,	resolution	on	
new	issue	of	shares	(rights	issue)	subject	to	the	subsequent	approval	by	the	general	
meeting	
__________________________________________________________________________	

Styrelsen	 beslutar,	 under	 förutsättning	 av	 bolagsstämmans	 efterföljande	 godkännande,	 om	
nyemission	av	aktier	med	företrädesrätt	för	aktieägarna	på	följande	villkor:	
The	board	of	directors	resolves,	subject	to	the	general	meeting	subsequent	approval,	on	a	new	issue	of	
shares	with	preferential	rights	for	the	shareholders	with	the	following	terms:	

Aktiekapitalökning	och	antal	aktier		
Share	capital	increase	and	number	of	shares	
Bolagets	aktiekapital	ska	kunna	ökas	med	ett	belopp	om	högst	1	390	635,75	kronor	genom	emission	
av	högst	27	812	715	nya	aktier.	
The	Company’s	share	capital	shall	be	increased	with	a	maximum	amount	of	1,390,635.75	SEK	by	issue	
of	at	most	27,812,715	new	shares.	

Rätt	att	teckna	nya	aktier	
Right	to	subscribe	for	new	shares	
Rätt	att	teckna	nya	aktier	ska	med	företrädesrätt	tillkomma	Bolagets	aktieägare.	Avstämningsdag	för	
erhållande	 av	 teckningsrätter	 och	 rätt	 till	 deltagande	 i	 nyemissionen	 med	 företrädesrätt	 ska	 vara	
onsdagen	den	6	december	2017.	Bolagets	aktieägare	ska	äga	företrädesrätt	att	teckna	de	nya	aktierna	
varvid	 en	 (1)	 befintlig	 aktie	 i	 Bolaget	 ger	 en	 (1)	 teckningsrätt	 och	 14	 teckningsrätter	 berättigar	 till	
teckning	av	15	nya	aktier.	
The	shareholders	in	the	Company	are	entitled	to	subscribe	for	new	shares	with	preferential	rights.	The	
record	date	for	obtaining	subscription	rights	and	right	to	participate	in	the	new	issue	of	shares	with	
preferential	rights	shall	be	on	Wednesday,	6	December	2017.	Shareholders	in	the	Company	shall	have	
preferential	right	to	subscribe	for	shares	whereupon	one	(1)	existing	share	in	the	Company	entitles	to	
one	(1)	subscription	right	and	14	subscription	rights	entitle	to	subscribe	for	15	new	shares.	

Tilldelning	
Allotment	
Teckning	kan	även	ske	utan	stöd	av	teckningsrätter.	För	det	fall	inte	samtliga	aktier	tecknas	med	stöd	
av	teckningsrätter	ska	styrelsen,	inom	ramen	för	emissionens	högsta	belopp,	besluta	om	tilldelning	av	
aktier	till	de	som	tecknat	sig	utan	stöd	av	teckningsrätter	enligt	följande	tilldelningsprinciper:	
New	shares	may	also	be	subscribed	for	without	subscription	rights.	In	the	event	that	not	all	shares	are	
subscribed	for	by	exercise	of	subscription	rights	the	board	of	directors	shall,	up	to	the	maximum	amount	
of	the	share	issue,	resolve	on	allotment	of	shares	subscribed	for	without	the	exercise	of	subscription	
rights,	according	to	the	following	allotment	principles:	
	

• I	första	hand	ska	tilldelning	av	aktier	som	tecknats	utan	stöd	av	teckningsrätter	ske	till	dem	
som	 även	 tecknat	 aktier	 med	 stöd	 av	 teckningsrätter,	 oavsett	 om	 aktietecknaren	 var	
aktieägare	på	avstämningsdagen	eller	inte.	Tilldelning	ska	i	dessa	fall	ske	pro	rata	i	förhållande	



	

till	det	antal	 teckningsrätter	 som	utnyttjats	 för	 teckning	och,	 i	den	mån	detta	 inte	kan	ske,	
genom	lottning.	
Shares	subscribed	for	without	subscription	rights	will	firstly	be	allotted	to	those	who	have	also	
subscribed	 for	 shares	 by	 exercise	 of	 subscription	 rights,	 regardless	 of	 whether	 or	 not	 the	
subscriber	was	a	shareholder	on	the	record	date.	Allotment	shall	in	these	cases	be	made	pro	
rata	in	relation	to	the	number	of	subscription	rights	exercised	for	subscription	and,	insofar	as	
this	is	not	possible,	by	drawing	of	lots.	
	

• I	andra	hand	ska	tilldelning	av	aktier	ske	till	andra	som	endast	anmält	sig	för	teckning	utan	stöd	
av	teckningsrätter.	För	det	fall	att	tilldelning	till	dessa	inte	kan	ske	fullt	ut	ska	tilldelning	ske	
pro	rata	i	förhållande	till	det	antal	aktier	som	var	och	en	har	anmält	för	teckning	och,	i	den	mån	
detta	inte	kan	ske,	genom	lottning.	
Shares	will	 secondly	be	allotted	 to	other	parties	who	have	only	given	notice	of	 subscription	
without	 the	 exercise	 of	 subscription	 rights.	 In	 the	 event	 all	 such	 parties	 do	 not	 receive	 full	
allotment,	the	shares	will	be	allotted	pro	rata	 in	relation	to	the	number	of	shares	for	which	
each	party	has	given	notice	of	subscription	and,	insofar	as	this	is	not	possible,	by	drawing	of	
lots.	
	

• I	tredje	och	sista	hand	ska	tilldelning	ske	till	parter	de	parter	som	lämnat	garantiåtaganden	i	
företrädesemissionen	 i	egenskap	av	emissionsgaranter.	För	det	 fall	 tilldelning	till	dessa	 inte	
kan	ske	fullt	ut	ska	tilldelning	ske	pro	rata	i	förhållande	till	det	antal	aktier	som	var	och	en	har	
garanterat	för	teckning	och,	i	den	mån	detta	inte	kan	ske,	genom	lottning.		
Shares	will	 thirdly	 and	 lastly	 be	 allotted	 to	 the	 parties	 who	 have	 undertaken	 underwriting	
guarantees	in	the	rights	issue	in	their	capacity	as	guarantors.	In	the	event	all	such	parties	do	
not	receive	full	allotment,	the	shares	will	be	allotted	pro	rata	in	relation	to	the	number	of	shares	
for	which	each	guarantor	has	underwritten	and,	insofar	as	this	is	not	possible,	by	drawing	of	
lots.		

	
Teckningskurs	och	emissionsbelopp	
Subscription	price	and	issue	amount	
Teckningskursen	ska	vara	8	kronor	per	aktie.	Vid	fullteckning	tillförs	Bolaget	ett	belopp	om	222	501	720	
kronor	(före	emissionskostnader).	
The	subscription	price	shall	be	SEK	8	per	share.	At	full	subscription	the	Company	will	be	provided	with	
an	amount	of	222,501,720	SEK	(before	issue	expenses).	
	
Teckning	och	betalning	
Subscription	and	payment	
Teckning	av	aktier,	såväl	med	som	utan	stöd	av	teckningsrätter,	ska	äga	rum	under	perioden	från	och	
med	fredagen	den	8	december	2017	och	till	och	med	fredagen	den	22	december	2017.	Teckning	med	
stöd	av	teckningsrätter	ska	ske	genom	samtidig	betalning	av	teckningslikviden	till	ett	av	Bolaget	anvisat	
konto.	Teckning	av	aktier	utan	stöd	av	teckningsrätter	ska	ske	på	särskild	anmälningslista.	Betalning	
för	aktier	som	tecknats	utan	stöd	av	teckningsrätt	ska	erläggas	till	ett	av	Bolaget	anvisat	konto	senast	
tre	(3)	bankdagar	efter	besked	om	tilldelning.	Styrelsen	ska	äga	rätt	att	förlänga	tiden	för	teckning	och	
betalning.	



	

Subscription	of	shares,	both	with	and	without	the	exercise	of	subscription	rights,	shall	take	place	during	
the	 period	 starting	 on	 Friday,	 8	 December	 2017	 up	 to	 and	 including	 Friday,	 22	 December	 2017.	
Subscription	 by	 exercise	 of	 subscription	 rights	 shall	 be	 effected	 by	 simultaneous	 payment	 of	 the	
subscription	 amount	 to	 an	 account	 assigned	 by	 the	 Company.	 Subscription	 of	 shares	 without	 the	
exercise	of	subscription	rights	shall	be	effected	on	a	special	form	for	notice	of	subscription.	Payment	for	
shares	subscribed	for	without	the	exercise	of	subscription	rights	shall	be	made	to	an	account	assigned	
by	the	Company	not	later	than	three	(3)	banking	days	after	the	notification	of	allotment.	The	board	of	
directors	is	entitled	to	extend	the	subscription	and	payment	period.	
	
Rätt	till	utdelning	
Right	to	dividends	
De	nya	aktierna	ska	medföra	rätt	till	utdelning	från	och	med	avstämningsdagen	för	den	utdelning	som	
beslutas	närmast	efter	det	att	nyemissionen	har	blivit	registrerad.	
The	new	shares	shall	entitle	to	dividends	as	from	the	first	record	date	for	dividends	resolved	that	occurs	
following	the	registration	of	the	new	issue	of	shares.	
	
Övrigt	
Other	
Handlingar	enligt	13	kap.	6	§	aktiebolagslagen	har	upprättats	och	hålls	 tillgängliga	hos	Bolaget.	För	
registrering	av	förevarande	beslut	fordras	att	beslutet	godkänns	av	aktieägare	med	mer	än	hälften	av	
de	avgivna	rösterna	på	bolagsstämman.	Beslutet	förutsätter	ändring	av	bolagsordningen.	Beslutet	är	
därför	villkorat	av	att	bolagsstämman	fattar	beslut	om	att	ändra	bolagsordningen	samt	av	registrering	
av	beslutet	hos	Bolagsverket.	Styrelsen,	verkställande	direktören	eller	den	styrelsen	utser,	ska	äga	rätt	
att	 vidta	de	 smärre	 justeringar	 i	 beslutet	 som	kan	 visa	 sig	 erforderliga	 i	 samband	med	 registrering	
härav.	
Documents	according	to	Chapter	13	Section	6	of	the	Swedish	Companies	Act	have	been	drawn	up	and	
are	kept	available	at	the	Company’s	office.	For	the	present	resolution	to	be	registered	it	is	required	that	
the	 proposal	 is	 approved	 by	 shareholders	 holding	more	 than	 half	 of	 the	 votes	 cast.	 The	 resolution	
requires	 an	 amendment	 of	 the	 articles	 of	 association.	 The	 resolution	 on	 approval	 of	 the	 board	 of	
directors’	 resolution	on	new	 issue	of	 shares	 is	 therefore	 conditional	 upon	 that	 the	general	meeting	
resolving	 to	amend	the	articles	of	association	and	the	 registration	of	 the	decision	with	 the	Swedish	
Companies	Registration	Office.	The	board	of	directors,	the	managing	director,	or	the	person	appointed	
by	the	board	of	director,	shall	be	entitled	to	take	the	minor	adjustments	of	the	resolution	required	in	
connection	with	the	registration	thereof.		
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