
Nyemission i C2 Capital AB (publ) 
Styrelsen i C2 Capital AB har den 29 juli 2022, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma i C2 
Capital AB den 27 maj 2022, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren NE 1:40, vilket ger befintliga aktieägare 
rätten att teckna en (1) ny aktie för fyrtio (40) innehavda, till teckningskursen SEK 14 per aktie på 
avstämningsdagen den 29 augusti 2022. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning av 
fordran. 

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid full teckning ökar med högst kronor 22 098 kr till 906 019 
kronor och med högst 220 980 st till sammanlagt högst 9 060 190 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 
kronor. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 3 093 723 kr kronor före 
emissionskostnader vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,3 miljoner kronor. De nya aktierna skall medföra rätt 
till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har 
införts i aktieboken hos Euroclear. 

Bolaget styrelse har vid överteckning möjlighet att utnyttja en övertilldelning av högst 220 980 aktier, vilket ger 
en ytterligare emissionslikvid om 3 093 723 kronor till föreliggande villkor. Vid full övertilldelning enligt ovan 
villkor, kan aktiekapitalet öka med ytterligare 44 196 kr kronor till 928 117 kronor och antalet aktier kan 
ytterligare öka med som högst 441 960 aktier till 9 281 170 st. 

Vid fullteckning av företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 2,5 %, för den 
som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid även fullt utnyttjande av övertilldelningen kan den maximala 
utspädningen av kapital och röster uppgå till som högst 5 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. 

 

Huvudägaren ger ytterligare bonusaktier enligt följande: 

500 aktier (SEK 7.000) antal ytterligare aktier 5% ger 25 ytterligare aktier 

1 000 aktier (SEK 14.000) antal ytterligare aktier 10% ger 50 aktier 

2 000 aktier (SEK 28.000) antal ytterligare aktier 15% ger 300 aktier 

4 000 aktier (SEK 56.000) antal ytterligare aktier 20% ger 800 aktier. 

8 000 aktier (SEK 112 000) antal ytterligare aktier 30% ger 2 400 aktier 

 

Viktiga datum för kommande nyemission 

Avstämningsdag hos Euroclear blir den 2 september 2022 

Teckningsperioden startar 10 augusti till 24 augusti 2022 

Teckningskursen är fjorton (14) kronor per aktie. 

Beslut om tilldelning 26 augusti 2022 och utskick avräkningsnotor löpande 

Likviddag löpande, dock senast 26 augusti 2022 

Fullständiga villkor för nyemissionen kommer att presenteras i bolagsbeskrivning, som kommer publiceras inför 
teckningsperioden. Notera dock att Styrelsen har möjlighet att förlänga både teckningsperiod, tilldelningsdag 
och likviddag. 

 

För mer information – kontakta 

Lars Wolf, verkställande direktör i C2 Capital AB och ledamot 

Mobil: 588 42 69-+46 70  
 
Ben Hedenberg, bolagsjurist i C2 Capital AB och ledamot 

Mobil: 906 +44 7944 316  


