Fredag den 10 oktober 2014

Biosensor: A- och C –aktie emission
Styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB har för att stärka bolagets finansiella
ställning och eget kapital beslutat, med stöd av registrerat emissionsbemyndigande;
- om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna; varvid en (1) befintlig
aktie av serie A eller serie C ger tjugonio (29) teckningsrätter av serie A. Tio (10)
teckningsrätter av serie A krävs för att teckna en ny aktie av serie A.
Teckningskursen är 0,04 kronor per aktie serie A.
- om riktad nyemission av C-aktier till de C-aktieägare som är registrerade såsom
ägare i Euroclear per idag.
För A-aktieemissionen gäller följande;
Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 17 oktober 2014
äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav.
En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A eller serie C ger tjugonio
(29) teckningsrätter av serie A. Tio (10) teckningsrätter av serie A krävs för att
teckna en ny aktie av serie A. Teckningskursen är 0,04 kronor per aktie serie A.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 449
999,99602 SEK genom utgivande av högst 36 461 871 aktier av Serie A. Nyemissionen
kommer vid fullteckning tillföra Bolaget 1 458 474,84000 kronor innan
emissionskostnader. Teckningstid med samtidig kontant betalning är från och med den 21
oktober till och med den 4 november år 2014.
För C-aktieemissionen gäller följande;
Rätt att teckna c-aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, den som
per avstämningsdagen den 10 oktober 2014 är registrerad såsom C-aktieägare i Bolaget.
För en befintlig C-aktie kommer 20 nya C-aktier få tecknas.
Teckningskursen är 90 kronor per preferensaktie serie C. Vid full anslutning skall således
emissionslikviden utgöras av högst 3 092 400 kronor.
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