
      Punkt 11 

Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 

  
 
 
 

Styrelsen för Slitevind AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets 
aktiekapital ska ökas genom en företrädesemission av aktier.  

 
1. Aktiekapitalet ska höjas med högst 2 547 500 kronor genom utgivande av högst 

254 750 nya aktier. 
 

2. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i 
förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid sex (6) befintliga aktier 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs 
om 40 kr per aktie.  
 

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 6 juli 2015. Teckning av de nya 
aktierna ska ske under perioden 7 juli – 21 juli 2015. 

 
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant 

betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat 
teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens 
beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum 
som styrelsen bestämmer. 

 
5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen 
har registrerats vid Bolagsverket. 

 
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen 

bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom 
ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de 
som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna 
ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av 
teckningsrätter och i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna 
aktier utan stöd av teckningsrätter.  

 
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden 
samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear. 
 

____________________ 
Slitevind AB 

Styrelsen 


