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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen  föreslår  att  stämman  fattar  beslut  om  att  bemyndiga  styrelsen  att  längst  intill
årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Styrelsen ska äga beslut att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på
villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska
tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet
aktier i bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske
för  finansiering  av  förvärv  av  företag  eller  del  av  företag,  spridning  av  ägarkretsen,
upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etc. Styrelsen ska även bemyndigas
att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen
finner erforderliga för att genomföra emissionerna. 
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på
ett  snabbt  och  effektivt  sätt  finansiera  företagsförvärv  eller  del  av  företag,  spridning  av
ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc. 

Proposal  for  a resolution authorizing the Board to  decide  on the  issue of  new shares,
warrants and / or convertibles.
The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to authorize the Board to, no later
than the  Annual  General  Meeting  2021,  on  one  or  more  occasions  and with  or  without
deviation from the shareholders' preferential rights, make decisions on the issue of shares,
warrants and / or convertibles.
The Board of Directors shall decide that the share shall be paid in cash, in kind property or
otherwise on the terms referred to in Chapter 2, section 5, second paragraphs 1-3 and 5 of
the Companies Act or that the share shall be subscribed for with set-off rights. The Board's
decision on the issue of shares may result in the number of shares in the company after the
issue being kept within the limits of the share capital. Issuance shall be possible for financing
acquisitions of companies or part of companies, distribution of ownership, raising funds to
finance the company's expansion, etc. The Board of Directors shall also be authorized to take
decisions  on the  other  terms that  the  Board considers  necessary to  carry out  the issues,
subject to the above conditions.
The reason for the right to deviate from the shareholders' preferential right is to enable the
company to  quickly  and  effectively  finance  corporate  acquisitions  or  part  of  companies,
dissemination of ownership, raising funds to finance the company's expansion, etc.


