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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET
Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande.
A. Fondemission
Fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 20 288 911,20 kronor, genom
ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya
aktier.
B. Minskning av aktiekapitalet
1. Minskning av aktiekapitalet med högst 1 498 493,6 kronor. Aktiekapitalets minskning ska
fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning genom
företrädesemissionen och överteckningsemissionen som föreslås i punkt 11 och 12 i den i
kallelsen föreslagna dagordningen.
2. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.
Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.
3. I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen följande
redogörelse. Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt
punkten 9 b) i den i kallelsen föreslagna dagordningen, beslutet om företrädesemission av
units enligt punkt 11 i den i kallelsen föreslagna dagordningen, beslutet om riktad emission av
units (överteckningsemission) enligt punkt 12 i den i kallelsen föreslagna dagordningen och
beslutet om fondemission enligt denna punkt sammantaget inte ska medföra att bolagets
aktiekapital eller bundna egna kapital ska minska. Bolaget får alltså verkställa
minskningsbeslutet i punkt 9 b) i den i kallelsen föreslagna dagordningen och denna punkt
utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
____________
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut
som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB
eller på grund av andra formella krav.
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen,
företrädesemission och överteckningsemission samt fondemission och minskning av aktiekapitalet,
förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att stämman fattar ett gemensamt
beslut om förslagen.
Besluten enligt denna punkt är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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