Förslag under punkten 9c; Styrelsens förslag till beslut om riktad
nyemission av preferensaktier
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om en riktad
nyemission av preferensaktier på följande villkor.
Emissionsbelopp och antal aktier
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 50 000 kronor genom emission av högst
2 000 000 nya preferensaktier.
Teckningsrätt
Rätt att teckna preferensaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma bolagets huvudägare Rootberg AB.
Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
Rootberg AB att garantera nyemissioner av preferensaktier som styrelsen föreslås
bemyndigas att besluta om enligt punkt 9b i kallelsen till extra bolagsstämma.
Antalet preferensaktier som Rootberg AB har rätt att teckna enligt detta
emissionsbeslut ska därför minskas med det antal preferensaktier som styrelsen
beslutat att emittera med stöd av bemyndigandet vid tidpunkten för Rootberg AB:s
teckning av preferensaktier enligt detta emissionsbeslut.
Det totala antalet preferensaktier som kan komma att emitteras till följd av detta
emissionsbeslut och förslaget till bemyndigande i punkt 9b i kallelsen till extra
bolagsstämma är således högst 2 000 000 preferensaktier.
Teckningstid och betalning
De nya preferensaktierna ska tecknas genom betalning eller, om styrelsen finner
det mer lämpligt, på särskild teckningslista, senast den 28 februari 2015.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Överteckning
Överteckning kan ej ske.
Teckningskurs
De nya preferensaktierna ska emitteras till en kurs om 100 kronor, vilket motsvarar
ett beräknat marknadsvärde på preferensaktierna och den högsta kurs till vilken
styrelsen avser att erbjuda investerare att teckna sig för preferensaktier.
Rätt till utdelning
De nya preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna
registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
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Bemyndiganden
Styrelsen, eller den som styrelsen utser (ej styrelsens ordförande eller den
verkställande direktören), bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
Inlösenförbehåll
De nya preferensaktierna omfattas av bestämmelse om inlösenförbehåll enligt
bolagsordningen.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra
bolagsstämman företrädda aktierna.
Styrelsens redogörelse med mera
Yttranden enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1.
Övrigt
Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av
bolagsordningen, (ii) bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om
preferensaktier, samt (iii) vinstutdelning (efterutdelning) på preferensaktier, i
enlighet med styrelsens förslag.
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