Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i SpaceQuest Ltd.
Styrelsens i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av units mot betalning med apportegendom i enlighet med följande. Enligt överenskommelse mellan Bolaget och aktieägarna i SpaceQuest
Ltd. (tillsammans ”Tecknarna”), ett aktiebolag inkorporerat i USA med adress 3554
Chain Bridge Road, Ste 400, Fairfax, Virginia 22030, USA (”SpaceQuest”), har Bolaget
och Tecknarna enats om att samtliga aktier i SpaceQuest ska övergå till Bolaget mot betalning i nyemitterade aktier i Bolaget. Köpeskillingen för aktierna i SpaceQuest ska erläggas
genom att aktieägarna i SpaceQuest tecknar och tilldelas nya aktier i Bolaget, och eventuell tilläggsköpeskilling utgår delvis i form av teckningsoptioner (för räkenskapsåren 2021
och 2022) och delvis kontant. Överenskommelsen är villkorad av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med det här förslaget. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av units mot betalning med apportegendom i
form av samtliga aktier i SpaceQuest på nedan villkor.
1. Emissionen omfattar 24 000 000 nya aktier och 4 885 712 teckningsoptioner,
vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består
av 12 000 000 aktier och 2 442 856 teckningsoptioner (”Unit”). Efter emissionen
kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med 960 000 kronor genom emission av 24 000 000
aktier och med ytterligare 195 428,48 kronor genom teckning av de aktier som kan
tecknas med stöd av teckningsoptionerna förutsatt att samtliga teckningsoptioner
utnyttjas, innebärande att full teckning av både direktemitterade aktier och aktier
vid utnyttjande av teckningsoptionerna föranleder att aktiekapitalet ökas med
1 155 428,48 kronor och antalet aktier ökar med 28 885 712.
3. Unitsen får endast tecknas av aktieägarna i SpaceQuest med rätt och skyldighet att
erlägga betalning för samtliga direktemitterade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga sina aktier i SpaceQuest enligt fördelning nedan.

Aktietecknare

Antal aktier i SpaceQuest
som tillskjuts som apportegendom

Antal direktemitterade
aktier i Bolaget

Dino A. Lorenzini, med
adress: 10892 Lake Windermere Drive, Great
Falls, Virginia 22066,
USA

1000

12 000 000

Lucille A. Lorenzini, med
adress:10892 Lake Windermere Drive, Great
Falls, Virginia 22066,
USA

1000

12 000 000

Totalt

2000

24 000 000

4. Tecknarna får inte teckna färre Units än vad han eller hon har rätt att teckna. Vidare antecknades det att överteckning inte får ske.
5. Teckning av Units ska ske senast den 15 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga teckningstiden.
6. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna som ingår i
varje Unit förfaller den 31 december 2023, och ger innehavaren rätt till teckning av
aktier under perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2023.
Löptiden är således cirka tre (3) år från utgivningstillfället. Teckning av nya aktier
får inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel
(inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet). Fullständiga villkor för
teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1A.
7. Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av Units.
8. Aktierna (både de som direktemitteras och de som kan tecknas för med utnyttjande av teckningsoptionerna) ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av aktierna i
fråga hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
9. Den kurs till vilken aktie ska tecknas vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara kvotvärdet för Bolagets aktier (för närvarande 0,04 kronor).
Det antecknades att teckningskursen har fastställts baserat på en preliminär värdering
av samtliga aktier i SpaceQuest per den 27 augusti 2020. Det faktiska värdet på apportegendomen fastställs först per dagen då apportegendomen övergår till Bolaget och
kan komma att avvika från den preliminära värderingen.
Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärvet
av SpaceQuest som styrelsen anser vara ett strategiskt förvärv vilket tillför ett mervärde till aktieägarna.
Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya
aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

________________________
Uppsala den 15 oktober 2020
Styrelsen för AAC Clyde Space AB (publ)
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