
 

 
 

 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 

 

Extra bolagsstämma 5 maj 2022 i Axolot Solutions Holding AB (publ) 

 

Vid bolagets årsstämma den 18 maj 2021 beslutades om ett emissionsbemyndigande för 
styrelsen. Bemyndigandet var begränsat till att omfatta en utspädningseffekt om högst 20 
procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar 
bemyndigandet. Styrelsen föreslår att denna begränsning tas bort vid genomförande av 
nyemission med företrädesrätt för aktieägare och att bemyndigandet ska utökas till att lyda 
enligt följande. 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska 
kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 
första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. 
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets 
framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta 
ändring av den bolagsordning som föreslås beslutas av förevarande bolagsstämma. Vid avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på 
marknadsmässiga villkor och omfatta en utspädningseffekt om högst 20 procent av det totala 
antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. 
Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de 
övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.  

Styrelsen föreslår att bolagets verkställande direktör, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de 
eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller Euroclear 
Sweden AB. 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att bolagsstämmans beslut biträds av 
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på 
bolagsstämman företrädda aktierna. 

 

Helsingborg i april 2022 

Axolot Solutions Holding AB (publ) 

Styrelsen 


