
Villkor för riktad emission mot vederlag 

 

Bakgrund  

1. Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s (”Prakticums”) bolagsstämma 

har 11.6.2019 i enlighet med villkoren i Överlåtelseavtalet som ingåtts med Inveon 

beslutat att verkställa en riktad emission av sammanlagt 400 nya aktier till de 

östnyländska kommunerna Borgå (100), Lovisa (100), Lappträsk (100) och Mörskom 

(100).  

 

2. Av de ovannämnda kommunerna har Borgå i emissionen tecknat 100 aktier, Lovisa 

100 aktier och Lappträsk 10 aktier. Mörskom har meddelat att man inte ämnar teckna 

aktier i Prakticum.  

 

3. Eftersom den 11.6.2019 verkställda emissionen omfattade ett bestämt antal aktier, 

400, av vilka man enbart tecknat 210, innebär det att emissionen 11.6.2019 förfallit 

då bolagsstämmans emissionsvillkor inte uppfyllts. 

 

4. Styrelsen föreslår därför för bolagsstämman att denna fattar beslut om en ny riktad 

emission mot vederlag på nedanstående villkor: 

 
Emissionsvillkor  

5. Den riktade emissionen omfattar sammanlagt 380 nya aktier i Prakticum. Till följd av 

emissionen ökar det sammanlagda aktieantalet i Prakticum från 2000 till 2380 aktier. 

 

6. På grund av att emissionen verkställs som en del av överlåtelsen av Inveons 

utbildningsverksamhet till Prakticum, föreligger det i aktiebolagslagens 9 kap 4 § 1 

mom. avsett vägande ekonomiskt skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.  

 

7. De 380 nya aktierna emitteras enligt nedanstående: 

 

 Antal aktier Teckningspris/aktie Sammanlagt 
teckningspris 

Borgå stad 215 840,94 € 180 802,10 € 
Lovisa stad 145 840,94 € 121 936,30 € 
Lappträsk kommun 10 840,94 € 8 409,40 € 
Samfundet Folkhälsan i 
svenska Finland rf 

10 840,94 € 8 409,40 € 

Totalt 380  319 557,20 € 
 

 

8. I samband med den förfallna emissionen 11.6.2019 har Borgå stad betalt 100 aktier, 

Lovisa stad 100 aktier samt Lappträsk kommun 10 aktier. Dessa betalningar räknas 

nämnda parter till godo i nyemissionen.  

 

9. Teckningspriset per aktie är 840,94 €. Teckningspriset har fastställts i 

Överlåtelseavtalet och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiens gängse värde.  

 



10. Betalningstiden för aktierna är tre (3) månader från teckningstidpunkten. Betalningen 

erläggs till bolagets konto FI20 4055 1120 0415 40. Om följder vid betalningsdröjsmål 

stadgas i aktiebolagslagens 9 kap. 13 §.  

  

11. De emitterade aktierna tecknas bevisligen vid den bolagsstämma som besluter om 

emissionen, eller senast inom tre (3) månader från bolagsstämmans beslut om 

emissionen.  

 

12. Teckningspriset för aktierna tas i sin helhet upp i aktiekapitalet som en ökning av 

detta. 
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