STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP 6 § 3 P AKTIEBOLAGSLAGEN FÖR
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen får styrelsen för ALM Equity AB (publ),
org. nr 556549-1650 ("Bolaget") anföra följande.
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades av styrelsen i Bolaget den 28 april 2021 och
framlades på årsstämman den 27 maj 2021.
Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutade bolagsstämman om en fondemission genom vilken
102 076 preferensaktier gavs ut varigenom Bolagets aktiekapital ökade med 1 020 760 kronor. På
årsstämman beslutades vidare om utdelning till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre
(8,40) per preferensaktie, vilket innebar en utdelning om totalt 88 717 238,4 kronor på befintliga
preferensaktier. Det beslutades vidare att samtliga nya preferensaktier som emitterades genom
fondemission eller med stöd av stämmans bemyndigande även ger rätt till utdelning från och med den
dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Den årliga utdelningen utbetalas
enligt bolagsordningen kvartalsvis med två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie med
avstämningsdagar för utbetalning sista vardagen i mars månad, juni månad, september månad och
december månad. Utdelningen har utbetalats i enlighet därmed.
Den 29 maj 2021 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den
27 maj 2021, om en nyemission där 3 000 000 preferensaktier gavs ut varigenom Bolagets aktiekapital
ökade med 30 000 000 kronor.
Den 30 juni 2021 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman
den 21 juni 2021, om tre riktade nyemissioner varigenom 50 350 preferensaktier, 422 272 stamaktier
och 509 770 preferensaktier gavs ut. Genom nyemissionerna ökade Bolagets aktiekapital med totalt
9 823 920 kronor.
Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har därutöver skett sedan
balansdagen.
Utöver vad som framgår ovan, samt av Bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni
2021, har efter den senaste årsredovisningens avgivande den 28 april 2021 nedanstående händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat, vilka redovisas genom listade pressmeddelanden.
Halvårsrapporten och samtliga pressmeddelanden är publicerade på Bolagets webbplats,
https://www.almequity.se/ir-press/rapporter-och-presentationer/ samt https://www.almequity.se/irpress/press-och-nyheter/ och finns också tillgängliga hos Bolaget samt skickas ut till de aktieägare
som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Datum
2021-07-09
2021-07-23
2021-07-27
2021-07-28

Pressmeddelande
ALM Equity AB initierar skriftligt förfarande under sina utestående obligationslån
ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande
till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm
ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående
röstningsförfaranden
ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar

Härutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning efter den senaste
årsredovisningen avgivande inträffat.
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