
 

− 

− 

lars.akerblom@hanza.com.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hanza.com/


Bakgrund 

HANZA har den 16 november 2022 offentliggjort en finansiering genom ett accelererat 

bookbuilding-förfarande där en riktad emission genomfördes till ett antal investerare via 

Pareto Securities. I samband med bookbuilding-förfarandet kontaktades Gerald Engström 

angående deltagande i finansieringen genom sitt ägarbolag Färna Invest AB och Pareto 

Securities har rekommenderat tilldelning av aktier till Färna Invest AB. Eftersom Gerald 

Engström är styrelseledamot i HANZA ska beslut om riktad emission till av honom ägt 

bolag godkännas av bolagsstämman. Styrelsen underställer därför sitt beslut om riktad 

emission till Färna Invest AB för bolagsstämmans godkännande enligt förslaget nedan. 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut fattat den 16 november 

2022 om en riktad nyemission av högst 250 000 aktier, innebärande en ökning av 

aktiekapitalet med högst 25 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Vid 

full teckning kommer HANZA att tillföras 10 500 000 kronor. 

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

endast tillkomma Färna Invest AB.  

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs 

som ett led i en kapitalanskaffning som genomförts genom ett accelererat 

bookbuilding-förfarande där Färna Invest AB var en av investerarna som fick 

allokering.  

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 16 december 2022. 

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. 

4. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 16 december 2022 (samma dag 

som teckningen). Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. 

5. De nya aktierna emitteras för en teckningskurs om 42 kronor per aktie (motsvarande 

den kurs som fastställts inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet, 

som motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde). 

6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

8. Verkställande direktören – eller annan person utsedd av styrelsen – bemyndigas att 

vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering 

av beslutet hos Bolagsverket, Nasdaq och Euroclear Sweden AB. 
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