Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B, punkt 12
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 000 kronor genom en nyemission av högst 1 600 000 aktier
av serie B.
Teckningskurs
Aktierna ska emitteras till en kurs om 250 kronor per aktie av serie B. Teckningskursen har fastställts
utifrån styrelsens bedömning av marknadsvärdet för Bolagets aktier av serie B (vilket, till undvikande
av tvivel, motsvarar ett förväntat värde på Bolaget, före eventuell emissionslikvid, överstigande
Bolagets Net Asset Value (enligt definitionen i aktieägaravtalet som Bolagets aktieägare har ingått)).
Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
Rätt till teckning
Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa
bolagssäljare av bolag till koncernen som inte är aktieägare sedan tidigare. Minsta teckningspost per
person är 1 100 000 kronor (eller sådant högre belopp i kronor som motsvarar minst 100 000 euro). Vid
eventuell överteckning ska aktierna fördelas pro rata mellan tecknarna i förhållande till deras respektive
önskade teckning, eller där så inte är möjligt genom lottning.
Teckningstid
De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden.
Betalning
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast tre (3) dagar efter avslutad
teckningsperiod. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken
av Euroclear Sweden AB.
Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeträdesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att
anskaffa kapital för Bolagets fortsatta förvärvsstrategi och för Bolagets rörelse.
Förbehåll
De nya aktierna omfattas av i bolagsordningen intaget hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 §
aktiebolagslagen (2005:551).
Bemyndiganden
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att verkställa emissionsbeslutet och att vidta smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid
Bolagsverket och anslutningen av aktierna till Euroclear Sweden AB.
Övrigt
Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

