Styrels
sens försla
ag till beslu
ut om bemy
yndigande fför styrelse
en att beslu
uta om nye
emission
av
v aktier och
h konvertib
bla skuldeb
brev
a årsstäm
mman bemyndigar styrrelsen att viid ett eller flera tillfälllen under
Styrelsen föreslår att
kommande årsstämma besluta om
m:
tiden fraam till nästk
(i)

(ii)

nyemisssion av hö
ögst 34 000
0 000 aktieer mot kon
ntant betallning och/eeller med
bestämm
melse om ap
pport eller k
kvittning elller eljest med villkor samt att därrvid kunna
avvika ffrån aktieäg
garnas företträdesrätt. D
De nya aktiierna skall, i den mån de ges ut
med avvvikelse från
n aktieägarn
nas företräd
desrätt, em
mitteras till ett belopp som nära
ansluterr till aktieku
ursen vid tid
den för geno
omförandet av nyemissiionen; och
emission
n av kon
nvertibla sk
kuldebrev mot konttant betaln
ning och/eeller med
bestämm
melse om ap
pport eller k
kvittning elller eljest med villkor samt att därrvid kunna
avvika ffrån aktieäg
garnas föreeträdesrätt, där antaleet aktier so
om kan ges ut efter
konverteering ej skaall överstiga
a 34 000 00
00. De konvvertibla skulldebreven sskall, i den
mån de ges ut med
d avvikelse från aktieäg
garnas företträdesrätt, emitteras tiill en kurs
som näära ansluteer till marrknadsvärdeet baserat på aktieku
ursen vid tiden för
genomfö
örandet av eemissionen av de konveertibla skuld
debreven.

Skälet ttill avvikelsen från ak
ktieägarnas företrädesrrätt är att möjliggöra företagsförrvärv eller
andra sttörre investteringar. Det totala an
ntalet aktier som skalll kunna ges ut med sstöd av de
föreslagna bemynd
digandena under
u
(i) occh (ii) får eej tillsammans överstig
ga 34 000 000. Om
digandet utn
nyttjas i sin helhet mottsvarar ökniingen av akttiekapitalet en utspädn
ningseffekt
bemynd
om cirkaa tio procen
nt efter emisssionen.
Detta fö
örslag fordra
ar tillstyrkaan med min
nst två tredjedelar av så
åväl de avgiivna röstern
na som de
aktier so
om är företrrädda vid årrsstämman.
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