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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM 
NYEMISSION AV AKTIER (punkt 12 på kallelse till årsstämma) 
 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman den 20 juni 2018 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen, och beträffande nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets 
aktiekapital genom nyemission av aktier. Betalning kan ske kontant, genom kvittning eller 
genom apport.  
 
Emissioner av aktier med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt kan främst aktualiseras 
vid bolagets eventuella förvärv av företag, aktier, verksamheter eller produkter. Det är 
även möjligt att bolaget behöver anskaffa ytterligare kapital för att stärka bolagets 
kapitalbas och soliditet samt att styrelsen då anser det lämpligast att erbjuda ett mindre 
antal investerare möjlighet att teckna aktier i Bolaget. 
 
Emissioner av aktier med företrädesrätt för aktieägarna kan aktualiseras både om bolaget 
behöver anskaffa ytterligare kapital för att stärka bolagets finansiella ställning och om 
bolaget behöver kapital för att genomföra framtida investeringar.  
 
Företrädesrätten skall bestämmas så att innehav av A-aktier primärt ger rätt att teckna A-
aktier och innehav av B-aktier ger rätt att teckna B-aktier.  
 
Bemyndigandet innefattar  
 
-  att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 5 000 000 aktier, 

utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen, 
 
-  att vid ett tillfälle fatta beslut om emission av högst 20 000 000 aktier, med 

företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen, samt 
 
 
Totalt emissionsbelopp 
Bolagets aktiekapital får ökas med högst ett belopp av 15.000.000 kronor, oavsett val av 
emissionsalternativ. 
 
Aktier  
Nyemission av aktier får ske genom utgivande av totalt högst 25 000 000 aktier. 
 
Teckningskurser mm 
De nya aktier som kan komma att emitteras utan företrädesrätt för aktieägarna, skall 
emitteras till en lägsta kurs motsvarande gällande börskurs vid emissionsbeslutet.  
 
De nya aktier som kan komma att emitteras med företrädesrätt för aktieägarna, skall 
emitteras till en kurs som styrelsen fastställer. 
 



               

 

   

 
Rätt till vinstutdelning 
De nya aktier som är hänförliga till nyemission skall medföra rätt till vinstutdelning senast 
för det räkenskapsår som inträder efter det under vilket nyemissionen beslutats. 
 
Tid för beslut om nyemission  
Styrelsen skall fatta beslut om nyemissioner av aktier före nästa årsstämma, 2019. 
 
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mm  
Syftet med bemyndigandet är bl.a. att möjliggöra köp av företag, aktier, verksamheter och 
produkter samt att emittera aktier till industriella partners inom ramen för samarbeten och 
allianser.  Sådana åtgärder är ofta förknippade med riktade emissioner och med 
tillskjutande av annan egendom än pengar. Det finns för närvarande inga faktiska planer 
på möjliga förvärv och närmare redogörelser angående apportvillkor kan därför inte nu 
lämnas. 
 
Om bolaget behöver anskaffa ytterligare kapital för den fortsatta verksamheten är det 
också möjligt att sådant kapital lämpligen kan anskaffas genom en riktad emission till en 
finansiär eller en grupp av finansiärer. 
 
Det är således naturligt att bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avvika från 
aktieägarnas företrädesrätt och att besluta om att betalning för de nyemitterade aktierna 
skall kunna ske genom apport eller kvittning.   
 
Teckningskursen bestäms med hänsyn tagen till de olika syften för vilket bemyndigandet 
begärs.  

 
___________________ 

 

Styrelsens ordförande eller den person denne utser, äger vidtaga de smärre ändringar i detta 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet vid 
Bolagsverket. 

 
Stämmans beslut förutsätter att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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