
Fondemission av B-aktier i MediRox AB.

Enligt tidigare önskemål och med stöd från fler aktieägare samt mot bakgrund av tidigare
behandling begär aktieägare Bertil Lindkvist att nedan angivet förslag till fondemission av B-
aktier behandlas på ordinarie bolagsstämma 2008-04-29.
Detta förslag ger samtliga aktieägare både A- och B-aktier. Med fler utestående aktier och
större valfrihet för säljare bör omsättningen på marknaden öka och fler nya ägare kan komma
till. Förslaget underlättar också kapitalförsörjning för framtida investeringar.

Fondemission
Det föreslås att bolagsstämman beslutar om en fondemission av B-aktier, varvid för 1 gammal
aktie, oavsett aktieslag, erhålls 1 ny B-aktie. Antalet aktier ökar därvid från 2 967 000 aktier
(2 637 000 A-aktier och 330 000 B-aktier) till 5 934 000 aktier (2 637 000 A-aktier och
3 297 000 B-aktier). De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med för
räkenskapsåret 2008.
Avstämningsdag skall anges i beslutet (bör avstämmas med VPC (NCSD).

Då kvotvärdet för bolagets aktier uppgår till 33 1/3 öre per aktie, innebär detta en ökning av
bolagets aktiekapital från 989 000 kronor med 989 000 kronor till 1 978 000 kronor.

Det föreslås att fondemissionen genomförs genom minskning av reservfonden, vilken uppgår
till 2 367 000 kronor.

Förslaget innebär att bolagsordningen måste ändras enligt följande:

I MediRox bolagsordning §4 anges att aktiekapitalet skall vara lägst 750 000 och högst
3 000 000 kronor. Paragrafen ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 och högst
4 000 000 kronor.

I MediRox bolagsordning §5 anges att antalet aktier skall vara lägst 750 000 och högst
3 000 000 . Paragrafen ändras så att antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst
8 000 000.

I sista stycket av bolagsordningens §5 anges att vid ökning av aktiekapitalet genom
fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Detta innebär att det vid en fondemission skall ges ut
såväl A-aktier som B-aktier i proportion till det befintliga antalet aktier av vardera aktieslaget.
För att kunna genomföra en fondemission med enbart B-aktier föreslås att det sista stycket i
§5 tas bort.

Listning av A- och B-aktier
Det föreslås att bolagsstämman beslutar uppdra åt styrelsen att lista både bolagets A- och B-
aktier på lämplig lista (idag NGM equity).


