
 

 

PUNKT 14 - FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM 

NYEMISSION AV YTTERLIGARE AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS 

FÖRETRÄDESRÄTT (ÖVERTILLDELNINGSOPTION) 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 4 maj 2018 
bemyndigar styrelsen att, vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen 
(punkt 13 vid årsstämman 2018), senast den 13 juli 2018, besluta om en nyemission av ytterligare 
aktier, på i huvudsak följande villkor:  

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 75 000 kronor genom nyemission av högst      
750 000 aktier. 

2. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i den av styrelsen beslutade 
företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) utan att erhålla full tilldelning. 

3. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 14,0 kronor per 
aktie. 

4. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta 
bemyndigande samt till vem de nya aktierna ska tilldelas. 

5. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen 
beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) och därigenom tillföra 
Bolaget ytterligare kapital. 

6. Årsstämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman godkänner den av 
styrelsen beslutade företrädesemissionen i enlighet med punkt 13 vid årsstämman 2018. 

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Syfte  

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillgodose eventuell överteckning i 
samband med den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 13 vid årsstämman 2018) 
och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital. 

 

 



 

 

Majoritetskrav 

För giltigt 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 årsstämman. 

    

Stockholm i april 2018 
Odd Molly International AB (publ) 

Styrelsen 


