
1 

 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA 

BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER 

Styrelsen i Gaming Corps AB (publ), org.nr 556964–2969, föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att 

längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga 

rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 

kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 i aktiebolagslagen, eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens 

beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom 

aktiekapitalets gränser. En emission enligt detta bemyndigande får dock ej överstiga 20% av innevarande 

aktiekapital. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen ske på marknadsmässiga 

villkor. Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med iakttagande av 

ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra 

emissionerna. Skälet till rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att 

på ett snabbt och effektivt sätt finansiera spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera 

expansion av verksamheten eller företagsförvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra 

leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande 

aktiernas kvotvärde. Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, 

att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten som krävs för registrering vid 

Bolagsverket. 

Om Teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan 

komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.  

MAJORITETSKRAV  

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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