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Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om 

dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  

 

Styrelsen föreslår disposition i enlighet med följande: 

 

Överkursfond 490 485 848 kronor 

Ansamlad förlust -388 993 855 kronor 

Årets förlust -65 006 971 kronor 

 

Summa  36 485 022 kronor  

 

Styrelsen föreslår årsstämman att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust 

avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 36 485 022 kronor överförs i ny 

räkning. 

  

_________________________ 

Göteborg i mars 2022 

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ) 
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Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om 

bemyndigande för styrelsen att besluta om emission  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram 

till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom 

utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av 

bemyndigandet, får uppgå till högst 72 831 995 aktier, vilket vid fullt utnyttjande 

motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av samtliga utestående aktier vid 

tidpunkten direkt efter emissionsbemyndigandets fulla utnyttjande. 

Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan 

tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras 

med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission 

(med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget. 

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller eller genom betalning med 

apportegendom eller genom kvittning. 

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller 

möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest 

med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en 

accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis 

genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med 

nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till 

sådana förvärv. 

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de 

smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband 

med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Majoritetskrav 

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

_________________________ 

Göteborg i mars 2022 

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ) 


