
N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, 
the Swedish text shall prevail.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och emission av units 
bestående av nya aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna (”Företrädesemissionen”)
Proposal on resolution regarding changes to the articles of association and issuance of 
units consisting of new shares and warrants with preferential rights for the company’s 
shareholders (the “Rights Issue”)

Styrelsen för Coala-Life Group AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar 
om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) emission av så kallade units, bestående av nya 
aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier, med företrädesrätt 
för aktieägarna i enlighet med nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas 
av stämman som ett och samma beslut. 

The board of directors of Coala-Life Group AB (publ) proposes that the extraordinary general meeting 

resolves on (i) changes to the articles of association and (ii) issuance of so-called units, in the form of 

new shares and warrants giving right to subscribe for new shares, with preferential rights for the 

company’s shareholders as set forth below. The proposals shall be deemed as one proposal and 

therefore be adopted by the meeting as the same resolution.

(i) Ändring av bolagsordningen 
Changes to the articles of association 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för 
aktiekapitalet och antalet aktier i punkterna 4 och 5 i bolagsordningen. 

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on changes to the 

limits of the share capital and the number of shares in sections 4 and 5 in the articles of association.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Bolagets 
aktiekapital skall utgöra lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor.” till 
”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 
kronor”.

The board of directors proposes that the wording of section 4 in the articles of association is revised 

from “The Company’s share capital shall be no less than SEK 18,750,000 and no more than SEK 

75,000,000” to “The Company’s share capital shall be no less than SEK 37,500,000 and no more than 

SEK 150,000,000”.

Styrelsen föreslår vidare att lydelsen av punkten 5 i bolagsordningen ändras från ”Antalet 
aktier skall vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.” till ”Antalet aktier skall vara 
lägst 150 000 000 och högst 600 000 000”.

The board of directors furthermore proposes that the wording of section 5 in the articles of association 

is revised from “The number of shares shall be no less than 75,000,000 and no more than 300,000,000” 

to “The number of shares shall be no less than 150,000,000 and no more than 600,000,000”.
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(ii) Emission av så kallade units, bestående av nya aktier och 
teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier, med 
företrädesrätt för aktieägarna 
Issuance of so-called units, in the form of new shares and warrants giving right to 
subscribe for new shares, with preferential rights for the company’s shareholders

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av så kallade units, 
bestående av nya aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier, 
med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on issuance of units 

consisting of new shares and warrants with preferential rights for the company’s shareholders as set 

forth below.

Antal units och aktiekapitalökning 
Number of units and share capital increase

Emissionen omfattar högst 198 704 085 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 
kronor, och högst 198 704 085 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och 
tilldelas i units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Efter 
emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Tre (3) 
teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. 

The issue comprises no more than 198,704,085 new shares, each with a quotient value of SEK 0.25, and 

no more than 198,704,085 warrants, which may only be subscribed for and allotted together in the 

form of units where each unit consists of one (1) share and one (1) warrant. After the issue, the shares 

and the warrants will be separated. Three (3) warrants entitle to subscription of one (1) new share in 

the company.

Bolagets aktiekapital kommer att kunna ökas genom teckning av de nya aktierna och 
genom utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Bolagets aktiekapital 
kommer att kunna öka med högst 66 234 695 kronor, varav högst 49 676 021,25 kronor 
avser de nya aktierna och högst 16 558 673,75 kronor avser de nya aktier som kan komma 
att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna.  

The company’s share capital may be increased through subscription of the new shares and through 

exercise of the warrants for subscription of new shares. The company’s share capital may be increased 

by no more than SEK 66,234,695, out of which no more than SEK 49,676,021.25 is from the new shares 

and no more than SEK 16,558,673.75 is from the new shares that may be subscribed for through 

exercise of the warrants.
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Rätt att teckna units
Right to subscribe for units

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av aktier i det av Euroclear 
Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att teckna units med företrädesrätt. 
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med 
företrädesrätt ska vara torsdagen den 2 februari 2023. Vardera aktien berättigar till fem 
(5) uniträtter och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. 

Those who on the record date are registered as holders of shares in the CSD register kept by Euroclear 

Sweden AB are entitled to subscribe for units with preferential rights. The record date for receipt of unit 

rights and a right to participate in the issue with preferential rights shall be Thursday 2 February 2023. 

Each share entitles to five (5) unit rights and two (2) unit rights entitle to subscription of one (1) unit.

Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter. För det fall inte samtliga units tecknas med 
stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande 
fördelningsgrunder:

Subscription may also take place without unit rights. In the event that not all units are subscribed for by 

exercise of unit rights, the board of directors shall, within the framework of the maximum amount for 

the issue, resolve on allotment of units to those who have subscribed without unit rights in accordance 

with the following principles:

- I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem 
som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning 
av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- Firstly, allotment of unit that have been subscribed for without unit rights is to be made to those who 

have subscribed for units by exercise of unit rights, irrespective of whether the subscriber was holder of 

shares on the record date or not and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to the number 

of unit rights that have been exercised for subscription of units and, to the extent not possible, by 

drawing of lots.

- I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem 
som har tecknat units utan stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har anmält för 
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- Secondly, allotment of units that have been subscribed for without unit rights is to be made to those 

who have subscribed for units without exercise of unit rights, irrespective of whether the subscriber was 

holder of shares on the record date or not and, in the event of oversubscription, pro rata in relation to 
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the number of units for which each of them have applied for subscription and, to the extent not possible, 

by drawing of lots.

- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i 
egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 
ska tilldelning ske enligt de principer som avtalats med respektive emissionsgarant och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

- Thirdly and lastly, allotment of shares is to be made to those who have entered into guarantee 

commitments in the capacity as guarantors and, in the event that full allotment is not possible, 

allocation will be made in accordance with the principles agreed with each guarantor and, to the extent 

not possible, by drawing of lots.

Teckningskurs för units
Subscription price of units

Teckningskursen för en unit ska uppgå till 0,51 kronor och avser aktien. Den del av 
teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria 
överkursfonden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.  

The subscription price for a unit shall amount to SEK 0.51 and refers to the share. The part of the 

subscription price exceeding the quotient value of the shares shall be allocated to the unrestricted share 

premium fund. The warrants are issued free of charge.

Teckning och betalning avseende units
Subscription and payment of units

Teckning av units, såväl med som utan stöd av uniträtter, ska äga rum under tidsperioden 
från och med den 7 februari 2023 till och med den 21 februari 2023. 

Subscription of units, with or without exercise of unit rights, is to take place during the period from and 

including 7 February 2023 until and including 21 February 2023.

Teckning med stöd av uniträtt ska ske genom samtidig kontant betalning av 
emissionslikviden till ett av bolaget anvisat konto under tidsperioden från och med den 7 
februari 2023 till och med den 21 februari 2023.

Subscription through exercise of unit rights shall be made by simultaneous cash payment to an account 

designated by the company during the period from and including 7 February 2023 until and including 

21 February 2023.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista. Betalning för 
units som tecknats utan stöd av uniträtt ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat 
konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning. 
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Subscription of units without unit rights shall be made on a special subscription list. Payment for units 

subscribed for without exercise of unit rights is to be made to an account designated by the company 

not later than three (3) banking days after notice of allotment.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

The board of directors shall have the right to prolong the period for subscription and payment.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för bolaget eller dess 
borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § 
aktiebolagslagen. 

To the extent deemed appropriate by the board of directors, and provided that it may take place 

without detriment to the company or its creditors, the board of directors may allow payment by way of 

set-off in accordance with Chapter 13 Section 41 of the Swedish Companies Act.

Teckning och teckningskurs för nya aktier vid teckning med utnyttjande av 
teckningsoptioner
Subscription and subscription price of new shares subscribed for through exercise of warrants

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska kunna ske under 
tidsperioden från och med den 11 september 2023 till och med den 22 september 2023. 

Subscription of new shares through exercise of warrants may be made during the period from and 

including 11 September 2023 up to and including 22 September 2023. 

Tre (3) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget 
till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 70 procent av den 
volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 8 september 
2023 (8 september 2023 inräknat), dock lägst 0,25 kronor och högst 0,70 kronor per 
aktie. Den del av Lösenpriset som överstiger kvotvärdet för Bolagets aktier ska fördelas till 
den fria överkursfonden. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom 
angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska i stället förlängas 
bakåt i tiden med det antal närmast föregående handelsdagar som krävs för att perioden 
ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Det således framräknade 
Lösenpriset ska avrundas till två decimaler varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. 

Three (3) warrants entitle the holder to subscribe for one (1) new share in the company at a 

subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 70 percent of the volume 

weighted average trading price of the company’s share on Nasdaq First North Growth Market during a 

period of 10 trading days immediately preceding 8 September 2023 (8 September 2023 included), 

however no less than SEK 0.25 and no more than SEK 0.70 per share. The part of the Exercise Price 

exceeding the quotient value of the Company’s shares shall be allocated to the unrestricted share 

premium fund. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, 

such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended backwards in time 
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with the number of previous trading days required for the period to comprise a total of 10 trading days 

with a recorded trading price. The Exercise Price calculated above shall be rounded off to two decimals, 

where SEK 0.005 shall be rounded upwards.

Övriga villkor för teckningsoptionerna
Other terms and conditions for the warrants

För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor som framgår av Bilaga A.

The warrants are also subject to the terms and conditions appended hereto as Appendix A.

Rätt till utdelning för nya aktier
Right to dividends of new shares

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och 
förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

The new shares shall entitle to dividends as from the first time on the record date for dividend occurring 

after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in 

the share register kept by Euroclear Sweden AB.

Övrigt
Miscellaneous

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att 
vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 
registrering härav. 

The chairman of the board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors shall 

have the right to make any minor adjustments required to register the resolution.

Majoritetskrav
Majority requirements

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A valid resolution require that the proposal is supported by shareholders representing at least two-

thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

***

Styrelsen 

The board of directors


