Styrelsens för BTS Group AB förslag till emissionsbemyndigande
A.
Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och
längst intill nästa årsstämma, besluta om emission – med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt – av högst 1 200 000 nya B-aktier eller av konvertibler utbytbara till högst
1 200 000 nya B-aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta om att tillskott kan ske med
annan egendom än pengar (apport), med kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 400 000 kronor.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är
att kunna genomföra företagsförvärv och att då även kunna kvitta sådan
köpeskillingsfordran som uppkommit vid förvärvet.
B.
Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och
längst intill nästa årsstämma, besluta om emission – med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt – av högst 1 200 000 nya B-aktier eller av konvertibler utbytbara till högst
1 200 000 nya B-aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta om emission mot kontant
vederlag, med kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 400 000 kronor.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är
att ge styrelsen finansiell handlingsberedskap och att styrelsen därmed vid behov
snabbt och effektivt ska kunna genomföra erforderlig kapitalanskaffning.
Vid styrelsens beslut om emission med stöd av bemyndigandena enligt punkterna A.
respektive B. ovan, ska emissionskursen för de nya aktier som utges ansluta till
aktiekursen, respektive emissionskursen för de nya konvertibler som utges ansluta till
aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering, i förekommande fall
med avdrag för sådan marknadsmässig rabatt, som styrelsen bedömer erforderlig.
Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga.
Antalet nyemitterade aktier, respektive emitterade konvertibler som kan konverteras till
aktier, och som kan komma att utges vid utnyttjande av ovanstående bemyndiganden,
får sammantaget, dvs för båda bemyndigandena, inte överstiga 1 930 000 aktier,
motsvarande en sammanlagd utspädning om högst 10 procent av antalet aktier i
bolaget.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att
vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut avseende förslagen ovan, som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket respektive
Euroclear Sweden AB.
Beslut av årsstämman enligt ovan fattas som två separata beslut. För giltigt beslut ska
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna biträda ettvart av de två besluten.
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