
Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och 
teckningsoptioner 

Item 9: Resolution on authorization for the board of directors to issue shares, convertible 
instruments and warrants 

 
 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa 
stämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om 
emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar 
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när 
bemyndigandet utnyttjas för första gången vid emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 
Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. 
Bemyndigandet ska främst användas för förvärvs- eller finansieringssyfte. 
The board of directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to authorize the board of 
directors to, until the next General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential 
rights, on one or several occasions resolve to issue shares, convertible instruments and/or warrants. The 
increase of the share capital, which entails issuance, conversion or subscription for new shares, may – where it 
entails a deviation from the shareholders' preferential rights – correspond to a dilution of a maximum of 10 
percent of the share capital at the time of the first use of the authorization to issue shares, convertible 
instruments and/or warrants. Payment may be made in cash and/or with a condition to pay in kind or by way 
of set-off, or other conditions. The authorization shall primarily be used for the purpose of acquisitions or 
financing. 

Vid ett bolagsstämmobeslut i enlighet med ovanstående förslag avser styrelsen att makulera utestående 
volym av det registrerade bemyndigandet för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och 
teckningsoptioner som beslutades om på årsstämman den 14 maj 2020. 
Upon the Extraordinary General Meeting’s resolution in accordance with the proposals above, the board of 
directors intends to cancel the outstanding volume of the registered authorization for the board of directors to 
issue shares convertible instruments and warrants resolved at the Annual General Meeting on 14 May 2020.  
 

Majoritetskrav/Majority requirements 

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare företrädande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. 
A resolution in accordance with the board of directors’ proposal requires, for validity, that shareholders holding 
not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Extraordinary General Meeting 
vote in favour of the proposal. 
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