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Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Förslag 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, 
maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda 
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.  

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som 
kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid 
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den 
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets 
styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska ha rätt att fatta beslut om de detaljerade 
emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom 
kvittning, eller annars med villkor.  

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets 
finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om 
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller 
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan 
erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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