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Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § samt  
20 kap 12 § aktiebolagslagen 

 

Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB har föreslagit att extra bolagsstämman den 15 februari 2013 

beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 250.000 kronor genom 

överföring av medel från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. 

Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Biovestor Aktiebolag och Pan Capital AB har 

vidare föreslagit att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 226.468,08 

kronor med indragning av högst 7.090.755 aktier för återbetalning till aktieägarna. 

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 12 kap 7 § samt 20 kap 12 § aktiebolagslagen. 

Utöver vad som framgår av tidigare offentliggjort material sammanställt i Bilaga A avseende tiden 

efter den 20 februari 2012 då årsredovisningen för 2011 lämnades har inga händelser av väsentlig 

betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2011 lämnades.  

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2011 uppgick till 3.438.365.320 kronor. 

Årsstämman den 20 februari 2012 beslutade att, efter avdrag av årets förlust, 124.318 kronor, 

balansera 3.438.241.002 kronor i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare om ökning av 

aktiekapitalet med 21.000 kronor genom fondemission samt om minskning av aktiekapitalet med 

20.077,96 kronor (med indragning av syntetiskt återköpta aktier). Extra bolagsstämman den 

26 oktober 2012 beslutade om ökning av aktiekapitalet med 60.000 kronor genom fondemission samt 

om minskning av aktiekapitalet med 56.028,34 kronor (med indragning av syntetiskt återköpta 

aktier). Utöver detta har inga förändringar skett i bolagets bundna egna kapital sedan 

årsredovisningen för 2011 lämnades. Bolagets disponibla vinstmedel har, utöver fondemission 

(överföring av fritt eget kapital till aktiekapital) och betalning av inlösenvederlag enligt beslut på 

årsstämman och den extra bolagsstämman enligt ovan, påverkats av förluster och justeringar under 

perioden 1 januari till 31 december 2012, varvid bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 

2012 uppgick till 3.062.151.412 kronor. 
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