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IDEON, Lund ⎯ På extra bolagstämma 2004-09-20 beslutades att bifalla styrelsens förslag
till beslut innebärande att bolaget skall genomföra en nyemission utan företräde till de egna
aktieägarna. En aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande 0.000040 % av rösterna på
stämman samt 0.00015 % av kapitalet på stämman reserverade sig mot beslutet. Beslutet i
sin helhet lyder enligt följande:

Beslöts att öka bolagets aktiekapital med högst 1.500.000 kronor till högst 6.020.000 kronor
genom utgivande av högst 1.500.000 aktier av serie B,
att nyemissionen skall ske utan företräde för de egna aktieägarna,
att teckningstiden skall påbörjas 2004-10-11 och avslutas 2004-10-22,
att styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden med två veckor,
att ge styrelsen i uppdrag att inbjuda allmänheten att teckna aktieposter enligt separat
prospekt,
att antalet aktier som skall ingå i varje post skall vara 300 stycken,
att teckning av en stycken aktiepost med stöd av en särskild anmälningssedel skall ske genom
kontant betalning,
att teckning av flera aktieposter skall ske på fastställt formulär,
att aktieteckning skall ske enligt separat teckningslista,
att tidpunkten för betalning av de nya aktierna skall vara senast 2004-10-29,
att emissionskursen skall vara 3 kronor,
att för tecknad aktie skall erläggas nominella beloppet 1 krona och en överkurs om 2 kronor
tillhopa 3 kronor i pengar varvid överkursen skall tillföras överkursfonden,
att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,
att vid överteckning skall tilldelningen bestämmas av styrelsen,
att till styrelsen delegera att efter teckningstidens slut besluta om tilldelning av aktier,
att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2004,
att styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigar skall äga rätt att vidta sådana smärre
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering
av emissionen.
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