
 
 
 
 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om nyemission av aktier 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget 
bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 
andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal 
aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det 
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. 
 
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma 
emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den 
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, 
som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 
 
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid emission beslutad 
med stöd av bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vidare ha rätt att vidta de 
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear. 
 
Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

____________________ 
 
  



 
 
 
 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om emission av teckningsoptioner för personal 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av 
teckningsoptioner med företrädesrätt för Crunchfishs anställda. Beslut med stöd av 
bemyndigandet får medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 23 000 kronor, motsvarande 
högst 500 000 aktier i bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner emitterade med stöd av 
bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Bemyndigandet 
innebär en utspädning med ca 3,2 % av antalet aktier och aktiekapitalet om det utnyttjas till fullo.  
 
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Crunchfishs personal genom en egen 
investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och 
därmed uppnå en ökad långsiktig intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Beslut 
med stöd av bemyndigandet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera 
kompetent personal till Crunchfish samt att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. 
Teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet är slutligen avsedda att ersätta bolagets 
nuvarande optionsprogram, vilka samtliga löper ut i november månad 2018. 
 
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid emission beslutad 
med stöd av bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vidare ha rätt att vidta de 
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear. 
 
Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

____________________ 
 


