
 

 

 
Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18) 
  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler 
enligt följande.  
 

a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 400 000 000 aktier kunna ges ut 
vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av 
konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med 
omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 34 
procent av antalet utestående aktier och röster efter utspädning beräknat på det antal aktier och 
röster som är utestående per datumet för denna kallelse inklusive utestående teckningsoptioner och 
de aktier som är under utgivande till följd av apportemissionen till säljarna av inkassobolaget IKAS i 
Norge. 

c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske 
till ett pris som lägst ansluter till aktiens marknadsvärde med avdrag för sådan marknadsmässig rabatt 
som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras. Vid emission med 
iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. 

d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom 
kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 
5 § andra stycket punkterna 2-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, är att Bolaget behöver ha beredskap för att skyndsamt kunna förbättra sin finansiella ställning 
och stärka aktieägarvärdet genom att utnyttja uppkomna möjligheter. Emissionsbemyndigandet som 
beslutades vid extra bolagsstämma den 23 december 2015 upphör per dagen för denna årsstämma. 

___________________ 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut 
som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

___________________ 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.  

___________________ 
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