STYRELSENS FÖRSLAG
- APPORTEMISSION Styrelsen för Emitor Holding AB (publ), org.nr 556643-6613 (”Bolaget”) föreslår att
bolagsstämman beslutar att emittera 4 031 250 038 nya aktier av samma serie som övriga
aktier i Bolaget på följande villkor:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kommer genom teckning av de nya
aktierna att uppgå till 54 528 414,01 kronor och aktiekapitalet kommer efter
nyemissionen att uppgå till 55 928 398,81 kronor.
2. Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av 4 031 250 038 nya aktier
3. För varje ny aktie skall betalas 0,08 kronor.
4. Emissionen skall ske med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, med rätt för Oleg
Popov, Izhevsk, Pushkinskaya 289a-44, Ryssland, Nadezda Popova, , Izhevsk,
Pushkinskaya 289a-44, Ryssland och Bryum Estonia AS, reg. code 10859545, Viru
Väljak 2 Tallinn 10111, Estland, att teckna sålunda emitterade aktier. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade personerna
kommer att erlägga betalning för de nyemitterade aktierna genom apport i form av
samtliga aktier i Selena Oil & Gas AB, 556814-3084.
5. Aktieteckning skall ske i anslutning till den extra bolagsstämman genom tillskjutande
av apportegendom.
6. Betalning för tecknade aktier, som skall ske genom apport, skall ske i anslutning till
den extra bolagsstämman genom att apportegendomen avskiljs för att ingå i bolagets
egendom. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och revisorns
yttrande däröver har avgivits, Bilaga 1. Apporterad egendom framgår av ovannämnda
styrelses redogörelse och revisorns yttrande.
7. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och emissionsbeslutet är
därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen har fattats före
emissionsbeslutet.
9. Betalning för aktier skall ej kunna ske genom kvittning.
10. Eftersom förslaget inte behandlas på årsstämma bilägges som Bilaga 2 bolagets senast
fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och
resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmas beslut om bolagets
vinst eller förlust, en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande
samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.

11. Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen
förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
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