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Bilaga 3 – Styrelsens i Fingerprint Cards AB (publ) (org.nr 556154-2381) 
(”Bolaget”) beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans 
godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av units 
bestående av A-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier 
(”A-units”) och units bestående B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt 
att teckna B-aktier (”B-units” och tillsammans med A-units ”Units”) med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare 

Styrelsen i Bolaget beslutar härmed, under förutsättning av den extra 
bolagsstämmans godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital genom en 
emission av A-units (varav varje A-unit består av A-aktier och teckningsoptioner 
som ger rätt att teckna A-aktier) och B-units (varav varje B-unit består av B-aktier 
och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier) i Bolaget, med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen 
kommer senast den 31 oktober 2022 att besluta om vilket belopp som Bolagets 
aktiekapital ska ökas med, det antal Units (och där igenom antalet aktier och 
teckningsoptioner) som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för 
varje Unit. Därvid ska teckningskursen och övriga teckningsvillkor vara desamma 
för varje A-unit som för varje B-unit. 

Följande villkor ska gälla för Företrädesemissionen: 

1. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 
8 november 2022. 

2. De nya A-aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna A-aktier 
ska ges ut i enheter av A-units där varje A-unit består av ett visst antal A-
aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och de nya B-
aktierna och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktier ska ges ut 
i enheter av B-units där varje B-unit består av ett visst antal B-aktier och 
teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier. 

3. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma slag och nya teckningsoptioner som ger rätt till teckning 
av aktier av samma slag (det vill säga ägare av A-aktier får rätt att teckna 
A-units och ägare av B-aktier får rätt att teckna B-units) i förhållande till 
det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). A-units 
och/eller B-units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). För det fall att 
inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom 
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av 
Units till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter enligt följande 
fördelningsgrunder: 

(a) I första hand ska Units tilldelas de som har tecknat sig för Units 
med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen den 8 november 2022 eller inte, i förhållande 
till det antal uniträtter varje sådan person utnyttjade för teckning 
av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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(b) I andra hand ska Units tilldelas andra som har tecknat Units utan 
stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal 
Units varje sådan person ansökt om att få teckna samt, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 

(c) I tredje hand ska Units i förekommande fall tilldelas eventuella 
s.k. underwriters som har ingått garantiåtaganden med Bolaget, i 
enlighet med villkoren för sådana eventuella åtaganden. 

4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att dessa aktier 
har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av 
Euroclear Sweden AB. De nya aktierna som tillkommer genom utnyttjande 
av teckningsoptioner ger rätt till utdelning för första gången den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av 
dessa aktier har verkställts. 

5. Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske mellan den 10 november 
2022 och den 24 november 2022 genom kontant betalning. Teckning av 
Units utan stöd av uniträtter kommer att ske på särskild anmälningssedel 
under samma period. Betalning för Units som tecknats utan stöd av 
uniträtter ska erläggas kontant senast den 30 november 2022. Styrelsen ska 
äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.  

6. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. Villkoren för 
teckningsoptionerna som ger rätt till teckning av A-aktier framgår av 
Bilaga A och villkoren för teckningsoptionerna som ger rätt till teckning av 
B-aktier framgår av Bilaga B. Bolagets aktiekapital ska som en följd av 
utnyttjandet av teckningsoptionerna kunna ökas med högst det belopp som 
motsvarar det antal teckningsoptioner som styrelsen beslutar att ge ut 
multiplicerat med Bolagets aktiers kvotvärde. Sådant belopp ska anges när 
styrelsen fastställer de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. 

7. Tilldelning kan enbart ske av Units och således inte av aktier eller 
teckningsoptioner var för sig. Efter Företrädesemissionens genomförande 
kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. 

8. Överkursen från Företrädesemissionen ska i dess helhet överföras till den 
fria överkursfonden. 

9. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre 
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med 
registreringen vid Bolagsverket och Euroclear. 

10. De nya A-aktierna omfattas av i bolagsordningen intaget 
omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen.  
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En avskrift av Bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6 § och 
14 kap. 8 § aktiebolagslagen finns bifogade till detta beslut och hålls tillgängliga på 
Bolagets huvudkontor på Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg. 

* * * 

Göteborg i oktober 2022 

Fingerprint Cards AB (publ) 

Styrelsen 
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Bilaga 4 – Styrelsens i Fingerprint Cards AB (publ) (org.nr 556154-2381) 
(”Bolaget”) beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans 
godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital genom en emission av B-
aktier genom kvittning 

Styrelsen i Bolaget beslutar härmed, under förutsättning av den extra 
bolagsstämmans godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital genom en riktad 
nyemission av B-aktier i Bolaget till innehavarna av Bolagets 
hybridkapitalinstrument med ett aggregerat nominellt belopp om 75 miljoner 
kronor (”Hybriderna”), Fredrik Lundgren (790730-0011) och Wilhelm Risberg 
(800115-4213) (”Hybridinvesterarna”), att betalas genom kvittning 
(”Kvittningsemissionen”). Styrelsen kommer senast den 31 oktober 2022 att 
besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal B-
aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje B-aktie.  

Följande villkor ska gälla för Kvittningsemissionen: 

1. Rätt att teckna B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma Hybridinvesterarna. Skälet för avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att återbetala 
Hybriderna som enligt dess villkor ska återbetalas genom kvittning mot 
aktierelaterade instrument i samband med, och till samma pris som i, en 
företrädesemission i Bolaget.   

2. Beslutet om emission av aktier till Hybridinvesterarna är villkorat av att 
styrelsens utnyttjande av emissionsbemyndigandet som beslutades på 
årsstämman den 24 maj 2022 och som registrerades hos Bolagsverket den 
9 juni 2022 (”Bemyndigandet”), omfattandes totalt 29 800 000 aktier, inte 
räcker för att återbetala Hybriderna i dess helhet (inkl. nominellt belopp, 
upplupen men obetald ränta, kapitaliserad ränta och uppläggningsavgift).  

3. Det högsta antalet B-aktier som ska ges ut ska högst motsvara det antal B-
aktier som krävs för att återbetala Hybriderna (inkl. nominellt belopp, 
upplupen men obetald ränta, kapitaliserad ränta och uppläggningsavgift) 
efter att Bemyndigandet utnyttjats till fullo.  

4. Teckning av B-aktierna ska ske på en separat teckningslista senast den 
2 november 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske samtidigt som 
aktieteckning genom kvittning mot respektive Hybridinvesterares fordran 
under Hybriderna (nominellt belopp, upplupen men obetald ränta, 
kapitaliserad ränta och uppläggningsavgift). Fordran är förfallen till 
betalning när aktieteckningen och kvittningen sker. 

5. Överkursen från Kvittningsemissionen ska i dess helhet överföras till den 
fria överkursfonden. 

6. De nya B-aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att dessa aktier 
har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av 
Euroclear Sweden AB. 
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7. Överteckning kan inte ske. 

8. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre 
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med 
registreringen av Kvittningsemissionen vid Bolagsverket och Euroclear. 

En avskrift av Bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6–8 §§ samt 
finns bifogade till detta beslut och hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor på 
Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg.  

* * * 

Göteborg i oktober 2022 

Fingerprint Cards AB (publ) 

Styrelsen 

 

 
  



 

 

 

    

    

  

    

    

  

    

   

  

    

    

 
 

  

Bilaga 1A – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Godkännes:   

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org.nr 556154-2381, avger härmed 
följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det 
att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades den 29 april 2022 är 
beskrivna i (a) bolagets finansiella rapporter för Q1 och Q2 2021 och (b) bolagets 
pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats, 
www.fingerprints.com. 

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. 

* * * 

Christian Lagerling (ordförande) Dimitrij Titov 

Ted Elvhage Alexander Kotsinas 

Juan Vallejo 

Transaktion 09222115557478954581 Signerat JV, DT, CL, TE, AK





 

 

 

    

    

  

    

    

  

    

   

  

 
  

Bilaga 1C – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier, med 
bestämmelse om kvittning, avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 
13 kap 7 § aktiebolagslagen. Bolaget har emitterat ett hybridkapitalinstrument 
(”Hybriderna”) till Fredrik Lundgren (790730-0011) och Wilhelm Risberg 
(800115-4213) (”Hybridinvesterarna”) med ett nominellt belopp om totalt 75 
miljoner kronor.  Hybridinvesterarna har rätt att genom kvittning av hela fordran 
som uppstår i anledning av Hybriderna (inkl. nominellt belopp, upplupen men 
obetald ränta, kapitaliserad ränta och uppläggningsavgift) teckna B-aktier i 
Bolaget. Kvittningsbeloppet motsvarar totalt 76 777 534,90 kronor (inkl. nominellt 
belopp, upplupen men obetald ränta, kapitaliserad ränta och uppläggningsavgift), 
fördelat enligt nedan. Fordran är förfallen till betalning när aktieteckningen och 
kvittningen sker.  

Godkännes:   

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för Bolaget och dess 
borgenärer. 

* * * 

Christian Lagerling (ordförande) Dimitrij Titov 

Ted Elvhage Alexander Kotsinas 

Juan Vallejo 

Hybridinvesterare Belopp av fordran som kan kvittas 

Fredrik Lundgren 38 388 767,45 kronor (inkl. nominellt belopp, 
upplupen men obetald ränta, kapitaliserad ränta 
och uppläggningsavgift) per dagen för teckning av 
aktier och betalning genom kvittning den 
2 november 2022.  

Wilhelm Risberg 38 388 767,45 kronor (inkl. nominellt belopp, 
upplupen men obetald ränta, kapitaliserad ränta 
och uppläggningsavgift) per dagen för teckning av 
aktier och betalning genom kvittning den 
2 november 2022.  

Transaktion 09222115557478954581 Signerat JV, DT, CL, TE, AK







 

 

 

    

    

  

    

    

  

    

   

  

    

    

 

  

Bilaga 2A – Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen 

Godkännes:   

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ), org.nr 556154-2381, avger härmed 
följande redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen. 

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det 
att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades den 29 april 2022 är 
beskrivna i (a) bolagets finansiella rapporter för Q1 och Q2 2021 och (b) bolagets 
pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats, 
www.fingerprints.com. 

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. 

* * * 

Christian Lagerling (ordförande) Dimitrij Titov 

Ted Elvhage Alexander Kotsinas 

Juan Vallejo 

Transaktion 09222115557478954581 Signerat JV, DT, CL, TE, AK
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