Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apporteller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet
registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form
av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller
kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel
eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av beslutet.
Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Förvärv får ske av
så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget. Förvärv får
ske på Nasdaq Stockholm och får ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas
kontant. Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att anpassa
Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta
aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av beslutet.

