
 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION 
AV AKTIER, EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta 
om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med 
stöd av bemyndigandet får medföra ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst 
tio (10) procent av det vid var tid befintliga antalet aktier (vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptioner respektive konvertering av konvertibler emitterade med stöd av 
bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa).  
 
Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med 
villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första 
stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för 
nyemission eller emission.  
 
Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar 
som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för 
bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra 
sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella 
ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom 
återbetalning av lån. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i 
bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet 
vid Bolagsverket.  
 
För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att beslutet 
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
årsstämman företrädda aktierna.  
 
 

___________________________ 
 
 
Stockholm i april 2010 
 
PAYNOVA AKTIEBOLAG (publ) 
Styrelsen 
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