STYRELSENS FÖR M.O.B.A. NETWORK AB (PUBL) BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV
AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE
Styrelsen för M.O.B.A. Network AB (publ), org.nr 559144-3964, beslutar härmed, under förutsättning
av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 364 642
kronor genom en nyemission av högst 364 642 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. För nyemissionen ska följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de svenska
och internationella institutionella och professionella investerare som anmält sitt intresse i ett
accelererat bookbuilding-förfarande.
2. Teckningskursen uppgår till 206 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 8 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt
att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas med pengar senast den 8 juni 2021. Styrelsen ska äga
rätt att besluta om förlängning av tiden för betalning.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.
Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidsoch kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärvet av Magic Find Inc. samt för att
finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv.
Teckningskursen har fastställts genom ett av ABG Sundal Collier genomfört accelererat bookbuildingförfarande, varför styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) (genom hänvisning från 13 kap. 38 §
aktiebolagslagen) har upprättats och finns fogade till detta beslut.
Godkännande av styrelsens beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare
som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet
som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen hos Bolagsverket eller av de nya aktierna
hos Euroclear Sweden AB.

.
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STYRELSENS FÖR M.O.B.A. NETWORK AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE
FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen föreslår, med anledning av att bolaget inte längre har något utrymme att besluta om
nyemissioner av aktier med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 25 februari
2021 med anledning av den emission som beslutades den 19 maj 2021 i samband med ett accelererat
bookbuilding-förfarande, att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner av
aktier i enlighet med det följande.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till årsstämman 2022 besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det
totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som
en riktad nyemission till en eller flera strategiska investerare, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. I den
utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de
emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Övriga emissionsvillkor föreslås bestämmas av
styrelsen. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en
emission enligt ovan kan detta dock göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa
och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata
eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet
som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen hos Bolagsverket eller av de nya aktierna
hos Euroclear Sweden AB.
Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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