Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att besluta om nyemission
The Board of Directors’ proposal for resolution on
authorisation for the Board of Directors to resolve on new
issues
Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden
för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
The Board of Directors of Swedish Stirling AB (publ) proposes that the Annual General
Meeting resolves to authorise the Board to, within the scope set up by the articles of
association, on one or several occasions, during the period until the next Annual
General Meeting resolve on issues of shares, with or without deviation from the
shareholders’ preferential right.
Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller
kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
ska inte överstiga 30 procent av det registrerade aktiekapitalet vid utnyttjandet av
bemyndigandet.
Such resolution on issues can be made with provisions of subscription by contribution
in kind, by set-off or against cash payment. The number of shares issued based on the
authorisation may not exceed 30 per cent of the registered share capital at the time of
the resolution based on the authorisation.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälet till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna
tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.
The purpose of the authorisation is to increase the company’s financial flexibility and
the reason for any deviation from the shareholders’ preferential right is to enable to
company to raise capital in a time efficient manner and/or to complement the
shareholder base with investors of strategic significance for the company.
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Vid utnyttjande av bemyndigandet ska grunden för emissionskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Shares, issued based on the authorisation, shall be issued on market terms. The Board
of Directors shall be entitled to determine other terms for the issues.
Majoritetskrav
Majority requirements
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på
stämman företrädda aktierna.
In order to be valid, the resolution requires approval of at least two thirds of the votes
cast and the shares represented at the Annual General Meeting.
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