
 

Förslag om minskning av aktiekapitalet med indragning av C-aktier och 

fondemission (punkt 21) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen för Orexo AB (publ) (”Bolaget” eller ”Orexo”) föreslår att årsstämman beslutar om 

minskning av aktiekapitalet och fondemission i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan. 

Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang. 

 
(a) Minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 

maximalt 337 188,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras 

genom att de 842 971 återköpta egna C-aktier som Bolaget innehar vid dagen för kallelse till 

årsstämman dras in.  

 
(b) Fondemission utan utgivande av aktier  

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med maximalt 337 188,40 kronor genom 

överföring av beloppet från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som kommer att 

fastställas av årsstämman 2020). Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges 

ut.  

_________________________ 

 

Till detta förslag fogas (i) en redogörelse från Bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 § 

aktiebolagslagen, och (ii) yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen. 

 

Bolagets CFO Joseph DeFeo bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan 

visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden 

AB. 

 

 

_________________________ 
 

Uppsala i mars 2020 

Styrelsen för Orexo AB (publ) 



 

 
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen  

_____________________________________________________________________________ 

 

Beslutet om minskning av Bolagets aktiekapital kan genomföras utan inhämtande av 

Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom 

aktiekapitalet ökas med maximalt 337 188,40 kronor genom en överföring från fritt eget 

kapital, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. 

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer Bolagets aktiekapital 

att maximalt uppgå till 14 221 443,599290 kronor fördelat på 34 710 639 aktier, baserat på 

antalet egna aktier som Bolaget innehar vid dagen för kallelse till årsstämman. 

 

_________________________ 
 

Uppsala i mars 2020 

Styrelsen för Orexo AB (publ) 


