
Styrelsens i TagMaster Aktiebolag (publ), org.nr 556487-4534 (”Bolaget”) 
förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 16) 
 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets 
aktiekapital med högst 850 000 kronor genom nyemission av högst 17 000 000 aktier av 
serie B enligt följande villkor: 

1. Rätt att teckna nya aktier av serie B skall, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma LMK Ventures AB, org. nr 556775-5045. 

2. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att investerarens teckning 
av aktier genom en riktad emission är fördelaktigt i jämförelse med andra 
finansieringsalternativ samt att Bolaget tillförs en ny institutionell ägare av 
strategisk betydelse för Bolaget. 

3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 22 maj 
2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie. 

5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt 
marknadsvärde. 

6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 28 maj 2015 genom 
kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear 
Sweden AB. 

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar 
som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket 
och Euroclear Sweden AB. 

_________________ 

Bolagsstämmans emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten 14 
på den föreslagna dagordningen. Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman 
fattar beslut om ändring av bolagsordningen under punkten 14 på den föreslagna 
dagordningen och om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under 
punkten 15 på den föreslagna dagordningen. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 

___________________________ 
Stockholm i mars 2015 

TagMaster Aktiebolag (publ) 
Styrelsen 

 


