STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION
Styrelsen i Goodbye Kansas Holding AB (publ), org.nr 556974-1993, föreslår att
bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av lägst 3 500 000 och högst 8 357 109 aktier
innebärande en ökning aktiekapitalet med lägst 1 978 966,413975 och högst 4 725 268,008266
kronor (”Företrädesemissionen”).
För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Teckningskursen uppgår till 12 kronor per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls tjugoen (21) teckningsrätter.
Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
3. Fördelningen baseras på att det på avstämningsdagen finns totalt 1 989 788 aktier som
sammanlagt berättigar till 41 785 548 teckningsrätter.
4. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt ska vara den
15 april 2020.
5. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske:
a. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
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 i förhållande
till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.
b. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det
antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
c. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av
emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den
4 maj 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig betalning, under
perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 4 maj 2020. Teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat anmälningssedel och betalas i

enlighet med anvisningarna på denna. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden.
8. De nya aktierna ska betalas kontant eller genom kvittning med stöd av 13 kap. 41 §
aktiebolagslagen.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket
eller Euroclear Sweden AB.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.
Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om ändring av
bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen.
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