Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8§ ABL
Styrelsen för Highlander Downtown North AB (publ), (559012–1355), (”Bolaget”) avger följande
redogörelse enligt 14 kap 8§ aktiebolagslagen.
Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 lämnades har
följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat under 2020 och därefter:
Den 16 juni 2020 stängde bolaget en företrädesemission i vilken totalt 226 407 aktier av serie B
emitterades, varav 79 829 aktier har tecknats med stöd av företrädesrätt och 146 578 aktier utan
företrädesrätt. Aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 1 672 644 kr och antalet aktier till 1 672 644
(dvs ett kvotvärde om 1 kr/aktie), varav 270 000 aktier av serie A och 1 402 644 aktier av serie B. Det
egna kapitalet stärktes med drygt 4,3 miljoner kronor.
Bolaget har under december 2020 formaliserat ansökan om ett s k tillväxtlån från Almi Företagspartner,
vilken under januari och början av februari genomgått granskning och behandling inför formellt
kreditbeslut i Almis kreditkommitté. Den 8 februari har Almi informerat bolaget att ett tillväxtlån om 1,5
Mkr beviljats med en löptid på fem år, amorteringsfrihet i ett år och till en årlig ränta om 4,54%.
Utbetalning av lånet är villkorat med att bolaget tar in eget kapital från aktieägarna samt att
nyckelpersoner ställer personlig borgen för en del av lånen.
Styrelsen har därför idag fattat beslut om en företrädesemission om högst 157 898 aktier av serie B till
teckningskursen 19 kr per aktie, motsvarande 3 miljoner kr vid full teckning vilket skulle höja
aktiekapitalet med 157 898 kr (dvs ett kvotvärde om 1 kr/aktie). Några av bolagets större aktieägare har
aviserat att de minst kommer att teckna sin företrädesdel, motsvarande ca. en tredjedel av emissionen.
Dessa har också, tillsammans med VD, ställt personlig borgen till Almi för tillväxtlånet samt för det
brygglån om femhundra tusen kronor som Almi beviljade i maj 2020.
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