STYRELSENS BESLUT
OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen för Urb-it AB (publ) (”Bolaget”) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, om riktad nyemission av aktier enligt nedan.
1.

Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade
är ett antal på förhand vidtalade investerare. Överteckning är inte tillåten.

2.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 026 773,25 kronor genom nyemission av högst
41 000 000 aktier i Bolaget.

3.

Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6% jämfört
med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien
i Bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade
betalkursen under de senaste 20 handelsdagar till och med den 1 december 2020.

4.

Teckning av aktier ska ske senast den 4 december 2020. Teckning ska ske på
teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.

Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot
bolaget senast den 4 december 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden.

6.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital.
Bolaget genomförde under 2018 en företrädesemission av aktier, och har seden genomfört
kvittningsemissioner. Baserat på tidigare erfarenheter av kapitalanskaffningstekniker, har styrelsen
kommit till slutsatsen att en riktad emission nu är att föredra, av kostnadsskäl och för att knyta nya
aktieägare till Bolaget.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans
beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

__________
Stockholm i december 2020
Urb-it AB (publ)
Styrelsen
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Förteckning över teckningsberättigade i emissionen.

