FÖRSLAG TILL BESLUT OM REVIDERAT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Styrelsen för Cyxone AB (publ), org. nr 559020-5471 (”Bolaget”), föreslår att extra bolagsstämma den 11 december 2017 beslutar att justera det bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier som lämandes vid årsstämman den 23 maj 2017.
Enligt bemyndigandet som lämnades vid årsstämman kan vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt totalt 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av
totalt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman emitteras. Bolaget har efter årsstämman ingått avtal om förvärv av den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Enligt avtalet ska betalning erläggas genom att Bolaget
utger totalt 1 916 372 aktier till OxyPharma AB. I samband med ingåendet av förvärvsavtalet
har Bolaget också offentliggjort att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission som
möjliggör en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism. För att möjliggöra förvärvet och finansieringen föreslår styrelsen att det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017
ersätts med ett nytt bemyndigande där det maximala antalet aktier som kan emitteras uppgår
till 7 500 000 aktier.
Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman, med upphävande av det bemyndigande
som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges enligt bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 7 500 000 aktier, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 30 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser apportemission som sker
som ett led i förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt
att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.
____________________
För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
____________________
Malmö i november 2017
Styrelsen för Cyxone AB (publ)
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