
 

 

 

   

 

Bilaga 1 
 

Styrelsens i Scandic Hotels Group AB (publ) (org nr 556703-1702) ("Scandic”) beslut om 
emissionsvillkor, för nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare / The board of 
directors’ of Scandic Hotels Group AB (publ) (Reg. No. 556703-1702) ("Scandic”) resolution 
on final terms regarding issue of shares with preferential rights to existing shareholders 
 
 
Den 29 april 2020 beslutade styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägare i enlighet med punkten 10 i kallelsen till extra bolagsstämman som 
kommer att hållas den 28 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad 
av efterföljande godkännande av extra bolagsstämman. 
On 29 April 2020, the board of directors resolved on an issue of new shares with preferential rights 
to existing shareholders in accordance with item 10 in the notice to the extraordinary general 
meeting to be held on 28 May 2020 (the “Rights Issue”). The Rights Issue is subject to approval by 
the extraordinary general meeting (the “EGM”). 
 
Styrelsen beslutar att, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande av 
styrelsens beslut, fastställa de slutliga villkoren för Företrädesemissionen enligt följande. 
The board of directors’ resolves, subject to approval by the EGM of the board of directors’ 
resolution, on the Rights Issue’s final terms, as follows. 
 

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 22 068 229,50 kronor. 
The share capital shall increase with not more than SEK 22,068,229.50. 
  

2. Antalet aktier som ges ut ska vara högst 88 272 918, envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor. 
The number of shares issued shall be not more than 88,272,918. Each will have a quota 
value of SEK 0.25. 
 

3. Per avstämningsdagen den 1 juni 2020, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till en 
(1) teckningsrätt av en aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya 
aktier. 
As per the record date on 1 June 2020, every existing share entitles the holder to one (1) 
subscription right of a share. Seven (7) subscription rights entitle the holder to subscribe for 
six (6) new shares. 
 

4. Teckningskursen ska vara 20 kronor per aktie. 
The subscription price shall be SEK 20 per share. 
 

5. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och 
Euroclear Sweden AB. 
The board of directors, or the person that the board of directors will appoint, shall be 
authorised to make minor adjustments to the EGM’s resolutions as may be required in 
connection with registration at the Swedish Companies Registration Office and Euroclear 
Sweden AB. 
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