Bilaga 2
Förslag till beslut
Emission av konvertibler
Aktieägaren Lars Bäckvall föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska uppta ett
konvertibelt lån om nominellt högst 1 850 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler
på följande villkor.
1.

Lånet ska representeras av högst 185 konvertibler om nominellt 10 000 kronor vardera,
som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.

2.

Konvertiblerna ska berättiga till konvertering till aktie av serie B i bolaget till en
konverteringskurs om 37 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering komma
att ökas med högst 50 000 kronor.

3.

Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma bolagets styrelse. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentprogram för styrelsen.

4.

Teckningskursen för en konvertibel är 10 000 kronor, vilket motsvarar konvertibelns
nominella belopp. Lånet ska löpa med en ränta som motsvarar den genomsnittliga ränta
som långivarna betalar för lån som genom bolagets försorg tecknats i bank för att
finansiera konvertibellånet.

5.

Varje teckningsberättigad har rätt att teckna konvertibler till ett lägsta belopp om 50 000
kronor. Tilldelning får inte ske till ett lägre antal än 50 000 konvertibler. Vid
överteckning fördelar styrelsen först till varje tecknare konvertibler till ett belopp om
370 000 kronor, därefter utifrån tecknat belopp.

6.

Teckning av konvertiblerna ska ske på separat teckningslista senast den 9 maj 2019.

7.

Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske inom 10 vardagar efter sista
teckningsdag.

8.

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med 1 april 2022 till och med
den 30 april 2022.

9.

Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelningen
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

10.

Övriga villkor enligt Bilaga 2A.

11.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.

_______________________

