
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emissioner 

Styrelsen i BioArctic AB (publ), org. nr. 556601-2679, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 
bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta 
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.  

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest 
med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas 
med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången 
bemyndigandet togs i anspråk. 

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett 
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att 
möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för 
att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.  

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. 
Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta 
bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna 
och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av 
aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske 
till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal 
säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna). 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i 
bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket 
eller på grund av andra formella krav. 

Beslut enligt detta förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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