Styrelsens fullständiga förslag till nyemission
Styrelsen i Gausta View AB (publ), org nr 559119-9426, föreslår på extra bolagsstämman den 3
februari 2022 att besluta om en företrädesemission med villkor enligt följande:

Företrädesemission
•

Att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 306 520 kronor genom nyemission av högst
306 520 aktier med kvotvärde 1 krona. Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier att ökas
till 1 226 081 aktier, och aktiekapitalet att öka till 1 226 081 kronor.

•

Teckningskursen ska vara 36 kronor per aktie och därmed skall högst 11 034 720 kronor
betalas för de 306 520 aktierna. Överskjutande del över aktiens kvotvärde ska föras mot den
fria överkursfonden.

•

Avstämningsdag för rätt att erhålla företräde i emissionen ska vara den 3 februari 2022.

•

Att teckning av aktier ska ske under teckningsperioden 4 februari – 20 februari 2022, men att
styrelsen har rätt att vid behov förlänga teckningsperioden.

•

Att betalning för aktier skall ske med kontanta medel eller kvittning av skuld i enlighet med
anvisningar i emissionsmemorandumet vilket innebär att teckning med stöd av företräde
speciellt ska anges på anmälningssedeln. För betalning av aktier, såväl de med företräde som
övriga som erhållit tilldelning ska likviddag framgå på avräkningsnotan, dock senast i april
2022.

•

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med eventuellt beslut om utdelning
som tas på bolagsstämma efter att de registrerats i aktieboken.

•

Att aktier skall tecknas med företrädesrätt för nuvarande aktieägare genom att aktieägare på
avstämningsdagen erhåller en rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) ägd befintlig aktie.
Ingen handel kommer att ske i teckningsrätter utan rätten till företräde stäms av mot befintlig
aktiebok.

•

Aktier som inte tecknas genom nyttjande av företrädesrätt fördelas i första hand via så kallad
subsidiär teckningsrätt vilket innebär att aktier fördelas utifrån vad som tecknats med stöd av
tidigare innehav till de som vill ha ytterligare tilldelning.

•

I andra hand fördelas aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare till övriga tecknare, såväl
privata som institutionella investerare som tecknat sig i emissionen.

Skälet till att genomföra en nyemission är att bolaget behöver ytterligare kapital för att genomföra sin
affärsplan gällande utbyggnaden av fastighetsbeståndet i Gausta, Norge.

Göteborg den 26 januari 2022
Styrelsen i Gausta View AB (publ)

