Styrelsens förslag till nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av lägst 17 857 200 och högst 35 714 300 aktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 1 160 068 och högst 2 321 429,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de som på dagen för emissionsbeslutet är uppförda i bolagets
aktiebok.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för
emissionens högsta belopp. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska;
(i)
(ii)

i första hand tilldelas emissionsgaranter i deras egenskap av garanter och i enlighet med villkoren för respektive
tillkommande emissionsgarants garantiåtagande och emissionsgaranti.
i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt och vid överteckning
ska tilldelning ske pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,28 kronor.
4. Teckning sker i poster om 17 900 aktier.
5. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
6. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske senast den dag som anges i punkt 5 ovan. Teckning ska i
sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast
tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran på bolaget.
8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket.

Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tid en
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission
ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport,
eller kvittning, utöver kontant betalning.
Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna
tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av
bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.
Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

