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Styrelsens för Wntresearch AB förslag till beslut om bemyndigande 

för styrelsen att besluta om emissioner 

 

Styrelsen för Wntresearch AB föreslår att den extra bolagsstämman den 10 mars 

2021 beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande. 

 

1. Styrelsen ska vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med 

företrädesrätt för bolagets aktieägare, vara bemyndigad att besluta om 

nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska 

kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller 

att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet ska i denna del 

endast kunna utnyttjas för den företrädesemission av s.k. units (bestående av 

aktier och teckningsoptioner) (”Företrädesemissionen”) som aviserats i 

bolagets pressmeddelande av den 5 februari 2021. Det totala antalet aktier 

och/eller teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av 

bemyndigandet under denna punkt ska rymmas inom aktiekapitalets gränser 

enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen.  

 

2. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, 

vara bemyndigad att besluta om nyemission av aktier och/eller 

teckningsoptioner i samband med Företrädesemissionen. Emission ska kunna 

ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, kvittning eller annat villkor. 

Bemyndigandet ska i denna del endast kunna utnyttjas för genomförandet av 

den s.k. ”övertilldelningsemission” som beskrivs i bolagets pressmeddelande 

avseende Företrädesemissionen och det totala antalet aktier och/eller 

teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet 

under denna punkt 2 ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid 

tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Rätten att teckna 

de nya aktierna och/eller teckningsoptionerna ska, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, i första hand tillkomma strategiska och 

professionella investerare som tecknat sig för aktier och/eller 

teckningsoptioner i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. 

Emission som beslutas i enlighet med denna punkt 2 ska ske till en 

teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet 

med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

under denna punkt 2 är att kunna tillgodose eventuell överteckning i 

Företrädesemissionen och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott 

och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad 

spridning i bolagets aktie. 
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3. I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till personer 

som ingått garantiförbindelser för att säkerställa Företrädesemissionen som 

styrelsen bemyndigas att besluta om enligt punkten 1 ovan (”Garanterna”), 

ska styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, 

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om 

kontant betalning, kvittning eller andra villkor, vara bemyndigad att besluta om 

nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet enligt 

denna punkt 3 ska teckningskursen motsvara den volymvägda genomsnittliga 

aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under 

teckningsperioden i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och 

skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt under denna punkt 3 är 

att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till 

Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av 

bemyndigandet under denna punkt 3 ska rymmas inom aktiekapitalets gränser 

enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen, och 

ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar den överenskomna 

garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. 

____________________ 

 

Övriga emissionsvillkor enligt punkterna ovan ska bestämmas av styrelsen. 

 

Emissionsbemyndigandet som beslutades på årsstämman den 8 juni 2020 ska gälla 

vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående 

bemyndigande utnyttjas eller inte. 

 

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 1-3 ovan ska 

fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 

är företrädda vid stämman. 

 

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella 

justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos 

Bolagsverket. 

____________________ 

Malmö i februari 2021 

Styrelsen för Wntresearch AB (publ) 

 


