
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT 

BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 9) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande 

bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen 

under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission 

av aktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt nedan: 

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt 

motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent, baserat på det totala 

aktiekapitalet i bolaget efter registrering av emissionerna enligt styrelsens förslag punkterna 

7 och 8 i dagordningen till kallelsen till extra bolagsstämma den 25 november 2022. 

 

2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller 

på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.  

 
3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner 

som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig 

emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges. 

 

4. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer 

det vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att en eller flera särskilda individer, 

med för bolaget värdefulla erfarenheter, genom att bli aktieägare knyts till bolaget, 

alternativt av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan 

avvikelse.  

 

5. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
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