
 

 

 

Styrelsen för Opus Group AB (publ) förslag enligt 13 kap 36 §, 14 kap 29 § samt 15 
kap 34 § aktiebolagslagen till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera 
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 

______________________________________________________________________ 

 

Styrelsen för Opus Group AB (publ) föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen 
bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av nya aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller 
konvertibler motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet 
registrerade aktiekapitalet i Bolaget.  

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får 
endast ske till marknadsmässigt pris.  

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv 
eller i samband med nya kontrakt eller uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande 
investeringar. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i) vid 
företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga 
betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya 
kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka 
nödvändiga investeringskostnader. 

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner 
och/eller konvertibler kombineras med utnyttjandet av bemyndigande avseende förvärv och 
överlåtelse av egna aktier, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och 
samma företagsförvärv eller vid en och samma investering enligt ovan, får antalet aktier som 
överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en 
tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av 
emissionen. 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid 
stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.  
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