
 

Styrelsens i Nanologica AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande 

(punkt 12 i förslag till dagordning) 

Styrelsen i Nanologica AB (publ), 556664-5023 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 

beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 

årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av 

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest 

med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.  

I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas 

med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget efter att 

emissionen genomförts. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande 

samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller 

konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse 

från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att 

Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att 

förvärva bolag, ta in nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till 

investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. 

Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bli bemyndigad att 

vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering hos 

Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman. 
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