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Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av Serie C 2019 och Serie C 2020 
The board of directors’ proposed resolution to issue new shares of Class C 2019 and Class C 2020  
  
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 71 400 aktier av Serie 
C 2019 och högst 17 850 aktier av Serie C 2020, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 
8 925 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
Pursuant to the authority granted by the general meeting, the board of directors resolves to carry out a 
directed issue of shares in respect of not more than 71,400 shares of Class C 2019 and 17,850 shares 
of Class C 2020, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 8,925. The resolution 
shall otherwise be governed by the following terms and conditions. 

1.  Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
deltagarna i bolagets incitamentsprogram LTIP 2019 och LTIP 2020. Skälet till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i enlighet 
med LTIP 2019 och LTIP 2020. 
The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholder’s pre-
emption rights, be granted the participants in the company’s incentive programs LTIP 2019 
and LTIP 2020. The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emption rights is to 
enable delivery of shares to participants in accordance with LTIP 2019 and LTIP 2020. 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,1 kronor, vilket totalt ger högst 8 925 kronor, vilket 
motsvarar aktiernas kvotvärde.  
A subscription price of SEK 0.1 shall be paid for each share subscribed for, which in total 
amount to not more than SEK 8,925, equal to the quota value of the shares. 

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 januari 2021. Betalning för de 
tecknade aktierna ska ske senast den 15 januari 2021. 
Subscription for the newly-issued shares shall take place on later than on 15 January 2021. 
Payment for the shares subscribed for shall be made no later than on 15 January 2021. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for 
payment. 

5. De nya aktierna av Serie C 2019 ska berättiga till utdelning från och med den 1 januari 2024 
och de nya aktierna av Serie C 2020 ska berättiga till utdelning från och med den 1 januari 
2025, i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen. 
The new shares of Class C 2019 shall entitle to dividends from and including January 1, 2024, 
and the new shares of Class C 2020 shall entitle to dividends from and including January 1, 
2025, in accordance with the provisions of the articles of association.  

6. Anders F. Börjesson, eller den han utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta 
beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

 Anders F. Börjesson, or anyone appointed by him, is authorised to make such minor 
adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration 
thereof.  

 
De nyemitterade aktierna ska vara föremål för omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen 
och inlösenförbehåll enligt 20 kap 31 § aktiebolagslagen.  
The new issued shares shall be subject to a conversion clause in accordance with Chapter 4, Section 6 
of the Swedish Companies Act and a redemption clause in accordance with Chapter 20, Section 31 of 
the Swedish Companies Act. 
 
 



   
 

Stockholm i december 2020 
VNV Global AB (publ) 

Styrelsen 
 


