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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, NYEMISSION AV AKTIER
(UTJÄMNINGSEMISSION) OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
I SAMBAND DÄRMED (BOLAGSORDNINGSÄNDRING I)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande.
A. Nyemission av aktier (utjämningsemission)
För att uppnå ett antal aktier i bolaget av serie B som är jämnt delbart med 1 000 syftandes till att
kunna genomföra sammanläggningen av aktier av serie B ska bolaget emittera aktier enligt följande.
Bolaget ska emittera 380 aktier av serie B med ett kvotvärde om 2 öre med följd att bolagets
aktiekapital ökas med 7,60 kronor. Teckningskursen ska vara 2 öre per aktie. Rätt att teckna de nya
aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Tibia Konsult AB
”Aktieägaren”. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en emission
av aktier med ett mycket begränsat värde vars enda syfte är att tillse att bolaget erhåller ett antal
aktier som är jämnt delbart med 1 000 för att kunna genomföra en sammanläggning av bolagets aktier
av serie B 1:1 000. Aktieägaren har vidare åtagit sig att vederlagsfritt, tillsammans med en annan
aktieägare, tillhandahålla sammanlagt cirka 3 000 000 aktier av serie B till sådana aktieägare vars
aktieinnehav inte är jämnt delbart med 1 000. Mot bakgrund av det sagda saknas anledning att
bestämma teckningskursen till annat än aktiens kvotvärde.
Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 8 maj 2018. Styrelsen ska emellertid ha rätt
att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till av
bolaget anvisat bankkonto senast den 8 maj 2018. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den
av Euroclear Sweden förda aktieboken.
B. Ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring I)
Bolagsordningens § 4 ska ändras på sätt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara
lägst 1 650 000 stycken och högst 6 600 000 stycken. Bolagsordningen efter ändringen framgår av
Bilaga.
C. Sammanläggning av aktier
Bolagets aktier av serie B ska läggas samman 1:1 000, vilket innebär att 1 000 aktier läggs samman
till en aktie. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för verkställande av
sammanläggningen av aktierna. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder
som erfordras vid sammanläggningens genomförande.
Två större aktieägare har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 1 000,
vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med
1 000. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental på sätt som anges ovan
kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av
bolagets aktieägare.
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Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs med antalet idag utestående aktier, och efter
genomförd utjämning av det totala antalet aktier, kommer antalet aktier att minska till 2 539 844, vilket
skulle innebära ett kvotvärde om 20 kronor efter sammanläggningen.
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.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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