Styrelsens fullständiga förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om omstämpling
Styrelsen föreslår att stämman ska fatta beslut om att Bolagets samtliga 2.500.000
aktier av serie A med aktienummer 1 – 100.000 och 153.594 – 2.553.593 ska omstämplas
till aktier av serie B.
Aktieägare till samtliga aktier av serie A har meddelat att de samtycker till
omstämplingen av aktierna till serie B.
För giltigt beslut om omstämpling av Bolagets samtliga aktier av serie A till aktier av
serie B enligt ovan erfordras dels att beslutet biträtts med mer än hälften av de vid
bolagsstämman avgivna rösterna (varvid ordföranden vid bolagsstämman har
utslagsröst vid lika röstetal), dels att ägare till Bolagets samtliga aktier av serie A
samtycker till omstämplingen.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande
villkor.
Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när
styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller
konvertibler.
Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med
villkor.
Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet för Bolaget att anskaffa erforderligt
kapital för att stärka Bolagets kapitalbas.
Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta att styrelsens ordförande, eller den
som styrelsens ordförande utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
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För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande
villkor.
Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när
styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges
motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet aktier som finns utgivna vid
tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.
Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med
villkor.
Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen
sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för
strategiska samarbetspartners, företagsförvärv, och/eller kapitalanskaffning där
betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta att styrelsens ordförande, eller den
som styrelsens ordförande utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

INDENTIVE AB
Teknikringen 4c, 583 30 Linköping, Sweden
+46 13 465 85 00 | info@indentive.se | indentive.se

