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Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan 

utgivande av nya aktier samt om minskning av 

aktiekapitalet med indragning av aktier för 

återbetalning till aktieägarna (inlösenprogram) 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman den 16 april 2015 beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska 

ökas med 25.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställs 

av årsstämman). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier 

för återbetalning till aktieägarna.  

Minskningen syftar till att genomföra en återbetalning till aktieägarna i form av kontanter och ska genomföras 

genom ett inlösenprogram. En informationsbroschyr som närmare beskriver inlösenprogrammet kommer att 

finnas tillgänglig innan anmälningsperioden inleds. 

Förslaget innebär följande. 

 

1. Bolagets aktiekapital ska kunna minskas med högst 22.500,049022 kronor med indragning 
av högst 567.247 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,039665 kronor.1 

2. Bestämning av vilka aktier som ska lösas in ska ske genom ett anmälningsförfarande enligt 
följande. För varje aktie i bolaget, oavsett aktieslag, erhålls en inlösenrätt. 25 inlösenrätter 
berättigar till inlösen av en aktie i bolaget mot ett kontant vederlag om 256 kronor. 
Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med cirka 255,96 kronor.2 

3. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara den 22 april 2015 och sista dag för 
handel med Creades-aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter beräknas således till den 20 
april 2015. Anmälningsperioden föreslås löpa mellan den 27 april 2015 och den 18 maj 2015 
och handel i inlösenrätter beräknas då starta den 27 april 2015 och pågå till den 13 maj 2015. 
Sedvanlig handel med inlösenrätter avseende A-aktier kommer att arrangeras. 

4. Det totala inlösenvederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter, motsvarande 
567.247 inlösta aktier i bolaget, uppgår till 145.215.232 kronor. Den del av inlösenvederlaget 
som överstiger de inlösta aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital (enligt 
den balansräkning som fastställs av årsstämman). 

5. Utbetalning av inlösenvederlaget beräknas ske omkring den 9 juni 2015. 

 

                                                                 

1 Minskningsbelopp och kvotvärde är beräknade på basis av ökat aktiekapital och nytt kvotvärde efter fondemissionen ovan. 
2 Beräknat på basis av det nya kvotvärdet efter fondemissionen. 


