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Förslag till bemyndigande
Styrelsen föreslår att aktieägarna vid den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
nyemission av sammantaget högst 6 202 125 aktier, mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning, samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt.
Villkoren för nyemission kommer att bestämmas med hänsyn till vid tidpunkten för
nyemissionen rådande börskurs, marknadsförhållanden och god praxis på marknaden.
Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av villkoren i detta förslag fatta
beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra
nyemission och att vidta eventuella smärre justeringar som kan bli nödvändiga för att
registrera beslutet hos Bolagsverket.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande bifogas, Bilaga 1.

Motiv till förslag till bemyndigande
Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av bolag eller
verksamheter för att expandera bolagets verksamhet. Styrelsen anser att det är till
fördel för såväl bolaget som aktieägarna att kunna genomföra sådana förvärv genom
betalning med aktier i bolaget.
Vidare anser styrelsen att det är av vikt att nyemissioner kan genomföras dels för att
stärka bolagets kapitalbas och soliditet, dels för att möjliggöra ett ökat institutionellt
ägande i bolaget genom riktad nyemission till svenska eller utländska institutionella
investerare eller till större industriella ägare.

Motivet till att avvikelse skall kunna ske från aktieägares företrädesrätt är att ge
styrelsen utökad handlingsfrihet i samband med företagsförvärv och vid riktade
nyemissioner till industriellt kunniga och kapitalstarka ägare och/eller institutionella
ägare.

Övrigt
Bolagsstämmans beslut om bemyndigande enligt ovan kräver för sin giltighet att de
biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
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BILAGA 1

§ 12

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämma besluta om
nyemission av sammantaget 6 202 125 aktier aktier, mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning, samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt och
med iakttagande av villkoren i detta förslag fatta beslut om de övriga villkor som
styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission och att vidta eventuella
smärre justeringar som kan bli nödvändiga för att registrera beslutet hos Bolagsverket.

