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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 
tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta 
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med 
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. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med 
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga 
bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga 
rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska 
kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med 
villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt 
kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. 

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar 
som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

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. 

Upplysningsvis avser styrelsen närmast, att - för det fall bemyndigande beslutas - använda 
bemyndigandet i anledning av Case-gruppens den 22 april 2022 offentliggjorda rörelseförvärv 
av Celina Fondförvaltning AB:s fonder och därvid emittera ett konvertibellån om 265 
miljoner kronor bestående av 10 811 913 konvertibler till Celina Fondförvaltning AB med 
löptid till längst den 31 december 2026. Vid full konvertering ökas bolaget aktiekapital med 
540 595,65 kronor och får en utspädningseffekt om 35,2 procent. 
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