Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)
Styrelsen för Respiratorius AB (publ), 556552-2652 föreslår att årsstämman den 9 juni 2022, i syfte att uppnå ett antal aktier i bolaget
som är jämnt delbart med 50 för att kunna genomföra den föreslagna utdelningen av aktierna i Bergdalsten Kemi AB, org. nr 5566507330, som är under namnändring till Arcede Pharma AB, beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1,45 kronor genom nyemission av högst 29 aktier och på följande villkor i övrigt:
1.

För varje aktie ska betalas ett belopp som motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på
Spotlight Stock Market under tio handelsdagar omedelbart före årsstämman den 9 juni 2022. Den sålunda beräknade teckningskursen ska avrundas till närmsta hela öre, där 0,5 öre avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillfalla den fria överkursfonden.

2.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Fårö Capital AB. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med utdelningsrelationen enligt punkt 7 b ovan.

3.

Överteckning kan inte ske.

4.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.

Betalning för tecknade aktier ska ske kontakt till av bolaget anvisat bankkonto senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt
att besluta om förlängning av betalningstiden.

6.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de
nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7.

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 eller Euroclear Sweden AB.
________________________
Beslutet om riktad nyemission ska vara villkorat av att årsstämman också beslutar om sakutdelning samt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.
För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid årsstämman.
________________________
Lund i maj 2022
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN

