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PUNKT 13 – BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, 
TECKNINGSOPTONER OCH KONVERTIBLER 

Styrelsen för Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585, föreslår att årsstämman den 8 maj 2017 

beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för 

vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av tecknings-

optioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler berättigande till utbyte 

mot aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska följande villkor iakttas: 

1. I emission med företrädesrätt för aktieägarna ska både A-aktier och B-aktier respek-

tive, i förekommande fall, teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till ny-

teckning av eller utbyte mot både A-aktier och B-aktier, emitteras.  

2. I emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara B-aktier respektive, 

i förekommande fall, teckningsoptioner eller konvertibler berättigande till nyteckning 

av eller utbyte mot bara B-aktier, emitteras.  

3. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske till högst det antal B-

aktier (inklusive B-aktier som kan komma att nytecknas eller bytas till i anledning av 

sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler) som sammanlagt motsvarar 

tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per stämmodagen ökat med tillkom-

mande aktier (direkt eller indirekt genom framtida nyteckning eller utbyte) i samband 

med företrädesemission(-er) genom utnyttjande av bemyndigandet. 

4. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske 

kontant, med apportegendom eller genom kvittning och ska eljest kunna förenas 

med villkor. 

5. Emission (med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) ska ske till mark-

nadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten 

då aktuella aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras och med beakt-

ande av den eventuella rabatt som bedöms krävas för att aktierna, teckningsoptioner-

na eller konvertiblerna ska tecknas. 

6. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella 

ställning och täcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala brygg-

lån eller kvitta bolagets skulder till bryggfinansiärer) samt kunna skapa en god ägarbas 

(inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning 

av bolagets B-aktie.  

7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar 

av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

Det noteras att styrelsen, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, inte kan besluta om emissioner till 

styrelseledamöter, anställda m.fl. i bolaget eller, i förekommande fall, i koncernen med stöd av 

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

de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

____________________ 


