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Punkt 6 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler  
 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller 
kvittning.  
 
För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen det lämpligt att 
emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig 
emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 
 
Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en 
sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 500 000 000 aktier (vid full teckning 
med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före 
en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta 
motsvarar ca 18 procent av samtliga aktier i Bolaget.  
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och 
kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i 
Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.  
 
Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 
företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med 
registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.  
 
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 
avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 
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