Extra bolagsstämma i Catena AB (publ), 556294-1715, den 30 november 2015

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 7)
Catena AB (publ) (”Catena”) har den 20 oktober 2015 lämnat offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Tribona AB (publ), org.nr 556870-4646 (”Tribona”), genom vilket Catena
erbjudit sig att förvärva samtliga aktier utgivna av Tribona på de villkor som framgår av
Catenas pressmeddelande den 20 oktober 2015, som Catena reviderat genom
pressmeddelande den 23 oktober 2015 (”Erbjudandet”). I syfte att kunna genomföra
Erbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier
enligt följande.
1. Catenas aktiekapital ökas med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst
12 855 000 nya aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma ägare av aktier i Tribona.
3. De nya aktierna ska betalas genom tillskjutande (apport) i form av aktier i Tribona. Som
vederlag för tre (3) tecknade aktier i Catena ska tillskjutas åtta (8) aktier i Tribona.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske tidigast den 2 december 2015 och senast den 23
december 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Apportegendomen ska tillföras
Catena i samband med att teckning sker. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista.
5. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller efter det att de tecknade aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmobeslutet som kan erfordras främst av registreringsskäl.
7. Vid full anslutning beräknas de apporterade aktierna i Tribona kunna tas upp till ett
sammanlagt värde om 1 548 600 000 kronor, inklusive förvärvskostnader, i Catenas
balansräkning om inte tillämpliga redovisningsregler föranleder annan bedömning.
8. Catena förbehåller sig rätten att inte genomföra nyemissionen om Catena återkallar
Erbjudandet till följd av att något av de villkor som Catena uppställt för Erbjudandet inte
uppfyllts eller kan uppfyllas.
Till förslaget om nyemission av aktier fogas handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen
(2005:551).
__________________
Stockholm i november 2015
Catena AB (publ)
Styrelsen

