BioInvent International AB (publ)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier vid överteckning
The Board of Directors’ proposal to resolution on authorisation of the Board of
Directors to resolve on a new shares issue in case of over-subscription

Styrelsen för BioInvent International AB (publ) förslår att bolagsstämman den
20 mars 2019 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid
överteckning på följande villkor.
The Board of Directors of BioInvent International AB (publ) proposes that the General Meeting on
20 March 2019 resolves to authorise the Board of Directors to resolve on a new share issue in case of
over-subscription on the following terms and conditions.

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår
styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i
företrädesemissionen, dock senast den 13 maj 2019 1, besluta om emission av ytterligare
sammanlagt högst 43 750 000 aktier till en emissionskurs om 1,60 kronor per aktie i
syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om 70 miljoner
kronor.
In order to meet a possible over-subscription in the rights issue, the Board of Directors proposes that the
Board of Directors is authorised to, within thirty days from the last subscription day in the right issue,
however, no later than 13 May 2019 2, resolve on a new share issue of a total maximum of 43,750,000
additional shares to an issue price of SEK 1.60 per share with the purpose to enable the Company to
raise an additional issue proceeds of MSEK 70.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten
för bolaget att tillföras ytterligare kapital vid en eventuell överteckning av
företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och att kunna bredda bolagets
aktieägarkrets. Emissionen får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med
den tilldelningsprincip som gäller för de som har tecknat aktier utan företrädesrätt i
företrädesemissionen, dock att styrelsen efter full tilldelning till aktieägare (innefattande
de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter), ska ha rätt att tillmötesgå eventuella
nya aktieägares teckningsintresse om styrelsen bedömer detta som fördelaktigt för
bolaget.
The reasons for the derogation from the shareholders’ pre-emptive rights are to enable the company to
take advantage of the opportunity to raise an additional capital in the event of a possible oversubscription in the rights issue (so-called over-allotment option) and to broaden the company’s
shareholder base. The issue can be made without pre-emptive rights for the company’s shareholders
according to the allotment principles that apply to subscription without subscription rights in the rights
issue, however, the Board of Directors after full allocation to shareholders (including those who have
subscribed for shares by the exercise of subscription rights, shall have the right to meet any new
shareholder’s subscription interest if the Board of Directors finds this beneficial to the company.
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För det fall årsstämman då ej ännu infallit.
If the Annual General Meeting is not yet held.
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Beslut om bemyndigande kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Resolution on authorisation is subject to support by shareholders representing at least two-thirds of both
the votes cast and the shares represented at the meeting.
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