Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Speqta AB (publ föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest
med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för
bolagets rörelse samt för anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. Utöver detta är också
syftet med bemyndigandet att bolaget, på ett tidseffektivt sätt, ska kunna erlägga eventuell
tilläggsköpeskilling hänförlig till tidigare genomförda förvärv och som ska betalas ut genom emission
av aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Vid utnyttjande av detta bemyndigande för emission av aktier i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling
hänförlig sig till förvärv som genomförts senast per dagen för detta förslags offentliggörande och som
ska betalas ut genom emission av aktier i bolaget, ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i
bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för
tillåtet aktiekapital och antal aktier. För övriga emissioner som genomförs med stöd av detta
bemyndigande ska dock vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan
tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en
utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och
antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman 2021.
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet
som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

