Styrelsens förslag till beslut om apportemission 2
(Tritech Technology)
Bakgrund
Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Evotech AB, org.nr 556583-7472
(”Evotech”), och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech
Technology AB, org.nr 556858-5847 (”Tritech”) och Deva Mecaneyes AB, org.nr 556486-6662
(”Deva”). Köpeskillingen för aktierna i Evotech, Tritech och Deva ska erläggas dels genom
nyemitterade B-aktier i bolaget, dels genom kontant betalning.
Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital
genom nyemission av B-aktier enligt i huvudsak följande.
1.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 395 417,50 kronor genom nyemission av högst
158 167 B-aktier.

2.

Rätt att teckna nya B-aktier ska tillkomma Cancha Invest AB, org.nr 556858-5854.

3.

Teckning av B-aktier ska ske den dag som infaller det senare av den 4 januari 2021 eller
fem (5) arbetsdagar från det datum Finansinspektionen godkänt prospektet avseende
upptagande till handel av de nymitterade aktierna på Nasdaq Stockholm, dock senast den 7
april 2021. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om
förlängning av teckningstiden.

4.

Betalning för tecknade B-aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse till
bolaget av aktier i Tritech, som då tillskjuts bolaget så som apportegendom. Styrelsen ska
ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

5.

Teckningskursen är 63,20 kronor per B-aktie. Den slutliga teckningskursen kommer dock, på
grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på
bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan således komma att avvika från
ovanstående belopp.

6.

De nya B-aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna införts i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.
_________________
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB
eller på grund av andra formella krav.
_________________
Västerås i oktober 2020
Prevas Aktiebolag
Styrelsen

