STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 15)
THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSED RESOLUTION TO AUTHORISE THE BOARD OF
DIRECTORS TO ISSUE SHARES, CONVERTIBLE INSTRUMENTS AND WARRANTS (ITEM 15)

Styrelsen för Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078 föreslår att bolagsstämman beslutar om
bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, 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. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30 dagar
innan emissionsbeslutet. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv
eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
The board of directors of Stillfront Group AB (publ), reg.no 556721-3078 proposes that the general meeting
resolves to authorise the board of directors to, until the next annual 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
authorisation. The price per share shall be determined as an average of the market price during 30 days before
the resolution of the issue of 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 authorisation shall primarily
be used for the purpose of acquisitions or financing. The conditions shall be on market terms.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
A valid resolution by the general meeting requires that shareholders holding not less than two-thirds of both the
votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favour of the proposal.

