Styrelsens förslag att emittera konvertibellån
__________________________________________________________________________
Under förutsättning av sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nedsättning av
aktiekapitalet föreslår styrelsen följande:
1. Stämman fattar beslut om emission av konvertibellån till ett värde som ej överstiger
6 944 585 kr. Vid full konvertering av de konvertibla skuldebreven ska aktiekapitalet öka med
som mest 6 944 584 kr.
2. Teckningskursen ska motsvara konvertibellånens nominella värde.
3. Konvertibellånen ska inte ha någon ränta.
4. Konvertibellånen kan på begäran av innehavaren konverteras till aktier under perioden från
och med dagen för registrering av beslut om emission hos bolagsverket fram till tolv (12)
månader därefter. Dessutom sker konvertering automatiskt på dagen tolv månader efter
registreringsdatumet.
5. Övriga villkor för konvertibellånen följer av Bilaga 1.
6. Konvertibellånen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga rätt att
tecknas av Bracknor. Överteckning kan inte ske.
7. Teckning av konvertibellånen ska ske på teckningslista senast en vecka efter
emissionsbeslutet.
8. Konvertibellånen ska betalas i kontant senast den 27 augusti 2017. Betalning kan göras mot
kvittning av fordringar. Kvittning anses ske vid teckningen.
9. Konverteringspriset per aktie ska vara åttioåtta procent (88%) av den lägsta volymvägda
slutkursen under en period av femton (15) handelsdagar antingen föregående (i) begäran om
konvertering eller (ii) automatisk konvertering, dock ej under kvotvärdet.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för
strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.
11. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag
som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
12. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket och hos Euroclear

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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