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Fullständigt förslag till beslut vid extra
bolagsstämma den 4 oktober 2016 i
CybAero AB (publ)
Punkt 7 Beslut avseende styrelsens förslag till nyemission
1. Genom en företrädesrättsemission av högst 31 994 819 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst
47 992 228 kronor 50 öre. För det fall registrering hinner genomföras, före avstämningsdagen för
företrädesemissionen, hos Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, av de 69
066 aktier som tillkommer i bolaget med anledning av att utestående teckningsoptioner har påkallats
för nyteckning, ska emissionsbeslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med
ytterligare högst 103 599 kronor genom nyemission av ytterligare högst 69 066 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det
antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna en
(1) ny aktie.
3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:
a. i första hand till den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var
aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och
b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd av
teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till
antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i mån detta inte
kan ske, genom lottning; och
c.

i tredje hand till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd
av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till
antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning; och

d. i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som inte
tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas fyra (4) kronor.

5. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha
företrädesrätt vid nyemissionen, ska vara den 12 oktober 2016.
6. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden den 19 oktober 2016 till och
med den 4 november 2016.
7. Aktier som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Styrelsen kan komma att medge
kvittning. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för aktier som
tecknats utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i
enlighet med utsänd avräkningsnota.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Sådan förlängning ska
pressmeddelas senast 4 november 2016.
9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget
har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst
och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. FNCA Sweden
AB är Certified Adviser.

