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Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om 
nyemissioner 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid 

ett tillfälle, senast den 31 december 2020, besluta om nyemission av ytterligare aktier och 

teckningsoptioner (Units) vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemiss-

ionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8), på i huvudsak följande villkor: 

(a) Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 252 659,56 kronor genom nye-

mission av högst 12 632 978 aktier och 12 632 978 teckningsoptioner. 

(b) Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i över-

tilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 84 219,84 

kronor genom nyemission av högst 4 210 992 aktier. 

(c) Rätten att teckna nya aktier och teckningsoptioner ska, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som styrelsen beslutar 

och som tecknat sig för Units i den av styrelsen beslutade företrädesemiss-

ionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8) utan att erhålla full tilldel-

ning. 

(d) Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 0,9 

kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den av styrelsen beslu-

tade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8). 

Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt. 

(e) Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för nyemission av 

Units enligt detta bemyndigande samt till vem nya Units ska tilldelas. 

(f) Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas före-

trädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen 

beslutade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (punkt 8) 

(s.k. övertilldelningsoption) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapi-

taltillskott och möjlighet till ökad spridning i bolagets aktie. 

(g) Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är 

villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av sty-

relsen beslutade företrädesemissionen av Units i enlighet med punkt 8. 

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska vara bemyndigad att vidta de 

smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med regi-

strering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

_____________________ 

Göteborg den 18 augusti 2020 

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB 

 


