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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (pkt 11) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 

fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ny-

emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att 

besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. 

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, 

med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.  

 

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma 

efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens 

vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.  

 

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges 

ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd 

av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent. 

 

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka 

ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i 

aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första 

hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell 

ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpli-

gare än en företrädesemission. 

 

Vidare föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra 

sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med 

registreringen hos Bolagsverket m.fl. 

 

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare 

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

 


