
Bilaga D – Tillhandahållna handling inför ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2015 
i Papilly AB (publ) 

 

Styrelsens förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2015 

Emission av konvertibler 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 
nominellt högst tio (10) miljoner kronor genom en riktad emission av högst tio (10) 
konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna 
med högst 185 185,125 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma; 

A. QV Invest AB (org.nr 556784-4922), Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm med tio (10) 
konvertibler om totalt tio miljoner (10 000 000) SEK  

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan 
aktieägarna. 

2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till en (1) miljon kronor eller multiplar därav. 
Lånet löper med noll (0) procents årliga ränta i enlighet med vad som anges i Underbilaga 
D. 

3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. 

4. Teckning ska ske inom tre (3) dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning av 
konvertibler ska ske efter emissionsbeslutet i enlighet med följande plan;   
 
Konvertibel Konvertibelt lånebelopp (SEK) Betalningsdag 

Nr 1 1 000 000 2015-06-05 

Nr 2 1 000 000 2015-06-10 

Nr 3 1 000 000 2015-06-15 

Nr 4 1 000 000 2015-06-30 

Nr 5 1 000 000 2015-07-30 

Nr 6 1 000 000 2015-08-31 

Nr 7 1 000 000 2015-09-30 

Nr 8 1 000 000 2015-10-30 

Nr 9 1 000 000 2015-11-30 

Nr 10 1 000 000 2015-12-30 

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

6. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering 
vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 juni 2017 till en 
konverteringskurs om 6,75 kronor. 

7. Övriga villkor enligt Underbilaga D, Villkor för konvertibler i Papilly AB (publ). 



8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 
för beslutets registrering vid Bolagsverket. 


