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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 22 162 448 kronor 
överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018. 
 

Punkt 13a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev 
och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet 
aktier och röster i Bolaget 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller 
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal 
motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att 
betalas kontant, genom apport och/eller genomkvittning. Emissionskursen skall sättas så nära 
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse 
för teckningen.  
 

Punkt 13b. Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens fjärde och 
femte paragraf, varigenom den erhåller följande lydelse:  
 

§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor. 

 
respektive 
 
§5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 6,25 miljoner och högst 25 miljoner. Alla aktier är av 
aktietypen stamaktier. 

 
Punkt 13c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan 
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta 
de smärre förändringar i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för registrering av 
beslutet hos Bolagsverket. 

 

 

 

MAJORITETSREGLER 

För beslut enligt punkt 13a och 13b måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna 
aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.  


