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FÖREDRAGNINGSLISTA – BOLAGSSTÄMMA 
 
1. Öppnande av stämman 
  
2. Konstituerande av stämman 
 
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 
 
4. Konstaterande av stämmans laglighet 
 
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 
 
6. Beslut avseende aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna 
 
6(a) Bemyndigande av styrelsen att besluta om Aktieemissionen 
 
Bolagets styrelse föreslår för den extra bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att 
besluta om en emission av högst 6 480 000 nya aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna (företrädesrättsemission) till ett teckningspris om 8,00 euro per aktie. 
Bolagets aktieägare skulle vara berättigade att för varje fem (5) innehavda aktier teckna 
tre (3) nya aktier till teckningspriset. 
 
Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om emission av aktier som vid slutet av 
teckningsperioden inte tecknats på basis av aktieägarnas företrädesrätt till parter 
bestämda av styrelsen (dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt). Styrelsen 
är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående emissionen av nya aktier.   
 
Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte 
längre än till den 31 mars 2022. 
 
6(b) Ändring av bolagsordningen 
För att kunna emittera nya aktier i Aktieemissionen enligt punkt 6(a) ovan föreslår 
styrelsen för den extra bolagsstämman att bolagsordningens 2 § ändras så att aktiernas 
maximiantal höjs till 18 000 000 och aktiekapitalets högsta gräns höjs till 4 800 000 
euro.  
 
Bolagsordningens 2 § skulle efter ändringarna i sin helhet ha följande lydelse: 
 
”§ 2 Bolagets minimikapital är 720.000 euro och maximikapitalet är 4.800.000 euro inom 
vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av bolagsordningen. 
 
Aktiernas minimiantal är 3.600.000 och maximiantalet är 18.000.000.” 
 
7. Avslutande av stämman 
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