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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM 

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta 

om nyemission av aktier enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom 

beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut att 

det motsvarar en emissionslikvid om totalt två (2) miljarder kronor (baserat på 

teckningskursen och/eller värdet på apportegendom i sådan emission). Genom beslut med 

stöd av bemyndigandet om emission där aktierna betalas med apportegendom och där 

andra än aktieägarna har rätt att teckna (apportemission), ska sammanlagt högst så många 

aktier kunna ges ut att det motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i 

bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Emission med stöd av 

bemyndigandet får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna 

aktiekapital enligt bolagsordningen.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning 

med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor 

som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget är att genomföra emission för att finansiera förvärvet av Impexmetal S.A.  

(Aluminium Konin) samt möjliggöra andra investeringar syftande till att uppfylla bolagets 

långsiktiga strategiska mål.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i 

stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid 

Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
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