STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMAN I
NGENIC AB DEN 13 MAJ 2022
Punkt 11 – Beslut om kvittningsemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med 5 730,40 kronor genom nyemission av 28 652 aktier enligt följande
villkor.
Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Brands Group OÜ. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen
är en överenskommen del av köpeskillingen i samband med förvärvet av AirPatrol OÜ
från den teckningsberättigade. Teckning av aktier skall ske genom teckning på
teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna
emitteras till en kurs av 19,28 kronor per aktie. Överkursen skall tillföras den fria
överkursfonden. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar en volymviktad
genomsnittskurs för Bolagets aktie under en period av trettio (30) dagar före
undertecknandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 för AirPatrol OÜ.
Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 31 maj 2022 genom kvittning av
fordran. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om riktad emission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest
med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas
med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.
Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som skall ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna.

