Protokoll fört vid årsstämma i
MTI Investment SE, org. nr.
517100-0135 (”Bolaget”), den
9 juni 2022.

1.

Stämman öppnande och val av ordförande
Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor,
innebärande att aktieägare endast får utöva sin rösträtt vid den årsstämman genom
att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.
Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som
omfattas av poströster framgår av Bilaga 1. Av Bilaga 1 framgår för varje förslag till
beslut (i) antalet röster för och mot, (ii) antalet röster som avstår (iii) antalet aktier
för vilka röster har avgetts och (iv) den andel av aktiekapitalet som dessa röster
representerar. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan
om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse advokat Johan Engström
(Eversheds Sutherland) till ordförande på stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Bifogad förteckning, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken
som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB samt inkomna poströster godkändes
såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 2.

3.

Godkännande av dagordning
Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till
årsstämman.

4.

Val av en eller två justeringsmän
Det beslutades i enlighet med styrelens förslag att utse John Edgren (Eversheds
Sutherland) till att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden och att
inkomna poströster blivit korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den
12 maj 2022 och att annons om att kallelse skett var införd Svenska Dagbladet samma
dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den
10 maj 2022.
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.
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6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 lades fram.
Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen funnits tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats. Handlingarna har dessutom
skickats till de aktieägare som så begärt.

6 a)

Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i
årsredovisningen för 2021.

6b)

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställa
balansräkningen
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej
lämnas för räkenskapsåret 2021.

6 c)

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Det beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

7.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades att varje ledamot ska erhålla ett årligt arvode om 49 300 kronor vardera
För styrelsens ordförande beslutades att arvodet ska uppgå till 98 600 kronor.
Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande och
godkänd räkning.

8.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att välja Trond Randøy (omval),
Christer Käck (omval), Bengt Svelander (nyval) och Magdalena Johansson (nyval) till
styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Trond Randøy till styrelseordförande.
Således består styrelsen av fyra (4) ledamöter.
Beslutades att den registrerade revisorsbyrån Ernst & Young aktiebolag väljs till
Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade
revisorn Stefan Svensson som huvudansvarig revisor.

9.

Beslut om att (a) införa incitamentsprogram 2022/2025A till befintliga och
eventuella tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget genom (b)
riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner
Det beslutades att (a) införa ett incitamentsprogram genom (b) riktad emission av
teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet
med styrelsens förslag i Bilaga 3.
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10.

Beslut om att (a) införa incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens
existerande och blivande ledamöter i Bolaget genom (b) riktad emission av
teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Det noteras att aktieägaren Handelsbanken EMEA TEMA företrädande 21,56 procent
av de närvarande rösterna inte röstat för förslaget att införa incitamentsprogram
2022/2025B till styrelsens existerande och blivande ledamöter enligt Bilaga 4.
Årsstämman beslutade således att avslå förslaget.

11.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler,
Bilaga 5.

12.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på
stämman fattade besluten
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller
den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden
av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erfoderligt för
registreing av besluten.

13.

Stämman avslutas
Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.
_________________________
Signatursida följer
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Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Johan Engström

_________________________
John Edgren
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Bilaga 1
Poströstning - slutredovisning

Punkt på
dagordningen

Röster för
(antal)

Röster för (%)

Röster mot
(antal)

Röster mot
(%)

Avstår (antal)

Antal aktier för
vilka röster
avgetts

Andel av det totala
aktiekapitalet som
de avgivna rösterna
representerar

2

909 298

78,44%

250 000

909 298

16,89%

909 298

78,44%

250 000

909 298

16,89%

909 298

78,44%

250 000

909 298

16,89%

909 298

78,44%

250 000

909 298

16,89%

909 298

78,44%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 142 000

98,51%

1 124 702

21,21%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

3

4

5

6 a)

250 000

21,56%

6 b)

6 c) i)

6 c) ii)

17 298

6 c) iii)

6 c) iv)

7 (i)

7 (ii)

7 (iii)

8 (i)

250 000

21,56%

8 (ii)

8 (iii)

8 (iv)

8 (v)

9 (a)

9 (b)
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9 (c)

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

909 298

78,44%

250 000

21,56%

1 159 298

21,53%

1 159 298

100,00%

1 159 298

21,53%

10 (a)

10 (b)

10 (c)

11
12
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Årsstämma den 9 juni 2022
MTI Investment SE

Bilaga 2

Aktieägare
H&M Foundation Stiftelsen
Asynjor Gävleborg AB
Christer Käck
Handelsbanken EMEA TEMA
Heracleum AB
ADB INVEST AB
Summa
Antal aktier och röster i bolaget

Procent av
Representation (personlig
Procent av
närvarande närvaro / poströstning /genom Procent av totala totala antalet
röster
fullmakt)
antalet röster
aktier

Totalt aktier

Totalt röster

510 000
12 600
17 298

510 000
12 600
17 298

43,99%
1,09%
1,49%

250 000
107 200
262 200

250 000
107 200
262 200
1 159 298
5 383 600

21,56%
9,25%
22,62%
100,00%

5 383 600

Övriga deltagare
Advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB)
John Edgren (Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB)
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Genom Johan Vögeli
Genom Helena Torstensson
Genom Madina Akhmedova och
Eva Ivanova
Genom Pontus Engström
Genom Pontus Engström

9,47%
0,23%
0,32%

9,47%
0,23%
0,32%

4,64%
1,99%
4,87%
21,53%

4,64%
1,99%
4,87%
21,53%

Bilaga 3
Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025A till befintliga och eventuella
tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av
teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införandet av Incitamentsprogram 2022/2025A
enligt i huvudsak följande riktlinjer:

•

Incitamentsprogram 2022/2025A ska omfatta maximalt 81 000 teckningsoptioner. Varje en
(1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

•

Deltagarna i incitamentsprogrammet ska omfatta ledande och eventuella tillkommande
ledande befattningshavare i Bolaget ("Deltagarna"). Varje Deltagare ska äga rätt att
förvärva teckningsoptioner enligt följande:

•

VD ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner.

•

Befintliga och eventuella tillkommande ledande befattningshavare ska erbjudas att förvärva
högst 27 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 54 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 81 000
teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

•

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna
tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram
2022/2025A.

•

Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 81 000 aktier i Bolaget. Vid
fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med
högst 16 200 EUR, vilket motsvarar 171 425,16 kronor.

•

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden och
med den 29 juni 2025 till och med den 29 juli 2025 eller den tidigare dag som följer av
villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 13,40 kronor per
aktie.

•

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

•

Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt.

•

Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar efter emissionsbeslut på särskild
teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte
ske.

•

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

•

Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som finns tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner
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Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta
teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

•

Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat
enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,27 kronor
per teckningsoption.

•

En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett
särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget
anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från
Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning
upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan.

•

Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta att nödvändig dokumentation för
Incitamentsprogram 2022/2025A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till
Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag
Syftet med Incitamentsprogram 2022/2025A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att
öka motivationen hos ledningen i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares
intresse att Deltagarna, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett
långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang
förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt
höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan
Deltagarna och Bolaget aktieägare.
Utspädningseffekt
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 5 383 600. I det fall samtliga
teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025A tecknas och utnyttjas kommer
antalet aktier att öka med 81 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 1,48
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Övriga utestående incitamentsprogram
Bolaget har vid tiden för årsstämman inga övriga utestående incitamentsprogram.
Värdering
Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell
med antagande om en riskfri ränta om 1,077 procent och en volatilitet om 36,2 procent samt med
hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske
under programmet löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av
Optionspartner AB i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen
har avrundats till närmst helt öre.
Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala
kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget kostnader för implementering och administration av
Incitamentsprogram 2022/2025A.
Incitamentsprogram 2022/2025A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.
Beredning av förslaget
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Förslaget till incitamentsprogram 2022/2025A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med
externa rådgivare.
Särskilt bemyndigande
Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket
och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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Bilaga 4
Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens existerande och blivande
ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner
Aktieägaren Pontus Engström ("Aktieägaren") föreslår att årsstämman i Bolaget beslutar om att
införa ett incitamentsprogram bestående av högst 108 000 teckningsoptioner till styrelsens
existerande och blivande ledamöter ("Incitamentsprogram 2021/2025B").
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2022/2025B föreslår Aktieägaren
även att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som
framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till
deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.
a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens
ledamöter
Aktieägaren föreslår årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2025B
enligt i huvudsak följande riktlinjer:

•

Incitamentsprogram 2022/2025B ska omfatta maximalt 108 000 teckningsoptioner. Varje
en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

•

Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens existerande och blivande ledamöter
("Deltagarna") i enlighet med följande:

•

Styrelseordförande ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner.

•

Övriga styrelseledamöter ska erbjudas att förvärva högst 27 000 teckningsoptioner
vardera, sammanlagt högst 81 000 teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 108 000
teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

•

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna
tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram
2022/2025B.

•

Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 108 000 aktier i Bolaget. Vid
fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med
högst 21 600 EUR, vilket motsvarar 228 566,88 kronor.

•

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden
från och med 29 juni 2025 till och med 29 juli 2025 eller den tidigare dag som följer av
villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 13,40 kronor per
aktie.

•

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

•

Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.

•

Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar från emissionsbeslutet på särskild
teckningslista. Överteckning kan inte ske.
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•

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

•

Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som hålls tillgängliga hos Bolaget.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta
teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

•

Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat
enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,27 kronor
per teckningsoption.

•

En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett
särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget
anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från
Deltagarna. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens uppdrag upphör
eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptionerna till någon annan.

•

Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för
Incitamentsprogram 2022/2025B och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till
Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag
Syftet med Incitamentsprogram 2022/2025B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att
öka motivationen hos Bolagets existerande och blivande styrelseledamöter. Aktieägaren finner att
det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare
utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt
ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i
sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap
mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.
Utspädningseffekt
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 5 383 600. I det fall samtliga
teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2025B tecknas och utnyttjas kommer
antalet aktier att öka med 108 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 1,96
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Övriga utestående incitamentsprogram
Bolaget har vid tiden för årsstämman inga utestående incitamentsprogram.
Värdering
Den preliminära och slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med
antagande om en riskfri ränta om 1,077 procent och en volatilitet om 36,2 procent samt med
hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske
under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av
Optionspartner AB egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen
har avrundats till närmast helt öre.
Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal
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Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala
kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering
och administration av Incitamentsprogram 2022/2025B.
Incitamentsprogram 2022/2025B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.
Beredning av förslaget
Förslaget till Incitamentsprogram 2022/2025B har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med
externa rådgivare.
Särskilt bemyndigande
Det föreslås att Bolagets VD eller den Bolagets VD utser bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan komma att nödvändiga i samband med registrering hos
Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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Bilaga 5
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av
nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten
enligt bolagsordningen.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport,
kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap.
aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till
styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av
strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet,
kommersialisering och utveckling av produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv
av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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