Förslag till beslut på extra bolagsstämma i Affibody Medical AB (publ) den 23
november 2017 om företrädesemission av aktier

Beslutades att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 18.459.525
kronor genom nyemission av högst 3.691.905 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med
företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade
som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha
företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för varje elva (11) befintliga aktier. För det fall
inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var
och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara
torsdagen den 30 november 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske
genom kontant betalning under tiden från och med den 4 december 2017 till och med
den 18 december 2017. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning
på teckningslista under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18
december 2017. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att
besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 54 kronor per aktie. De nya
aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Verkställande
direktören, eller någon annan person som utses av styrelsen, har rätt att vidta de smärre
åtgärder som kan komma att krävas för att registrera beslutet vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.
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