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857012-v1\STODMS

Bilaga 1

B O L AGS O RDNI NG
För AVTECH Sweden AB (publ)
Org. nr. 556568-3108
§ 1 FIRMA
Bolagets firma är AVTECH Sweden AB (publ).
§ 2 SÄTE
Bolagets skall ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.
§ 3 VERKSAMHET
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling av hård- och mjukvara för persondatorer,
utveckling och försäljning av produkter inom värmeteknik, konsulterande verksamhet inom
flygområdet, köp och försäljning av teknisk utrustning inom flyg och data, köp och försäljning av
elektronisk utrustning främst inom teleteknik, konsulterande och egen verksamhet avseende köp och
försäljning av aktier, räntebärande kapitalmarknadsinstrument, valuta och derivata därav samt idka
all annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst l 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
§ 6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV
AKTIEKAPITALET
Aktier av tre slag får ges ut: A-aktier, B-aktier och preferensaktier. Aktie av serie A medför tio (10)
röster och aktie av serie B samt preferensaktie medför en (1) röst. A-aktier, B-aktier och
preferensaktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag,
skall innehavare till aktier av serie A, serie B eller preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal
aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier, B-aktier eller preferensaktier, och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B
skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission endast ge ut preferensaktier,
skall innehavare av preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
preferensaktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna

857012-v1\STODMS

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget,
oavsett huruvida deras aktier är A-aktier, B-aktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske
vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas
mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om
kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.
§ 7 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Bolaget
skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.
§ 8 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till och med 31 december.
§ 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att
kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
§ 10 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra
en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
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7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och
revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 VINSTUTDELNING
Preferensaktierna har företräde till utdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför
aktier av serie A och serie B till årlig utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelningen
Företräde till utdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") skall:
•

•

Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferensaktierna
registrerades hos Bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2017
uppgå till tolv (12) kronor per kvartal, dock högst 48 kronor per år med avstämningsdagar enligt
nedan.
Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2017 och för tiden därefter skall
Preferensutdelningen ökas med totalt fyra (4) kronor årligen jämnt fördelat på kvartalsvisa
utbetalningar. Justering skall ske i samband med första utbetalningstillfället efter varje
årsstämma.

Utbetalning av utdelning
Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall ske kvartalsvis. Avstämningsdagar skall vara 31
januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober. För det fall sådan dag ej är bankdag, dvs. dag som inte är
lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.
Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången
utbetalning av utdelning på preferensaktierna kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som
infaller efter den första avstämningsdagen efter tidpunkten för emissionen av preferensaktierna.
Beräkning av Innestående Belopp
Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast utdelning understigande,
Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt
fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och
utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på aktie av serie A eller serie B lämnas.
Innestående Belopp, skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tjugo (20)
procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del
av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande
bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt §§ 12-14 i denna
bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.
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§ 13 INLÖSEN
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst
antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När beslut om inlösen fattas,
skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga
medel finns tillgängliga.
Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal
preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om
inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av
överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare
kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.
Lösenbeloppet skall vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie, enligt följande:
•

•

Från och med den första avstämningsdagen efter årsstämman 2012 fram till den
första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015, om 560
kronor per preferensaktie plus Innestående Belopp.
Från och med den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter
årsstämman 2015 och för tiden därefter, ett belopp om 480 kronor plus Innestående
Belopp.

Ägare av preferensaktie som skall inlösas skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av
skriftlig underrättelse ont bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för
preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter
erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.
§ 14 BOLAGETS UPPLÖSNING
Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför aktier av serie A och
serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande lösenbeloppet
beräknat enligt § 13 per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan
utskiftning sker till aktier av serie A eller serie B. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon
rätt till skiftesandel.
§ 15 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 16 OMVANDLING AV AKTIE AV SERIE A
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till
aktier av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. I framställan skall
anges hur många aktier som önskas omvandlas.
Styrelsen skall senast under februari månad varje år behandla framställning som gjorts om
omvandling under det senast tilländalupna räkenskapsåret Styrelsen äger dock, där styrelsen finner det
lämpligt, rätt att behandla begäran om omvandling vid tidigare tillfälle än vad som nu sagts.
Omvandling som behandlats av styrelsen skall genast anmälas för registrering. En omvandling är
verkställd när den har registrerats samt antecknats i avstämningsregistret.
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Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 16 oktober 2012.
Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av preferensaktier (Företrädesemissionen)
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 16 oktober 2012 skall
besluta om emission av högst 21 349 preferensaktier. Genom emissionen kan bolagets aktiekapital
öka med högst 2 128,21 kronor som i övrigt skall ske på i huvudsak följande villkor:
1.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna.

2.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de aktieägare som är införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för bolaget på avstämningsdagen den 24 oktober 2012.

3.

Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie (oavsett
serie). 600 teckningsrätter berättigar till teckning av en preferensaktie.

4.

Teckningskursen för aktierna är 400 kronor per aktie, vilket ger totalt 8 539 600 kronor om
samtliga aktier tecknas. Överkursen skall avsättas till överkursfonden.

5.

Betalning för de nya aktierna skall ske genom kontant betalning eller genom kvittning.
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, såvitt avser aktier som betalas kontant, skall
ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 oktober 2012 till och med den 14
november 2012. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, såvitt avser aktier som betalas
genom kvittning, skall ske på teckningslista under tiden från och med den 29 oktober 2012 till
och med den 14 november 2012. Betalning genom kvittning skall ske i samband med teckning.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

6.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknats utan
stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även tecknat aktier med
stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och,
in den mån detta ej kan ske, genom lottning . I andra hand skall tilldelning ske till de som
tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall
tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, in den mån detta
ej kan ske, genom lottning. Slutligen skall tilldelning ske till garanter i den mån sådana
förekommer och, för det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt, tilldelning ske i
förhållande till det antal aktier som var och en av garanterna har tecknat i sin egenskap av
garanter.

7.

De nya aktierna skall lämna företräde till utdelning och medföra företrädesrätt vid upplösning
av bolaget, samt vara föremål för inlösenförbehåll.

8.

De nya aktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller
närmast efter det att preferensaktien emitterats.

9.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med Bilaga 1.

857012-v1\STODMS

10.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen bifogas, Bilaga 2a-2b.
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Bilaga 2a

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2011 - 31 december 2011
bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat
sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapport för de två första kvartalen 2012
bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 1 januari 2012 till och
med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapport och
pressmeddelanden har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan
årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 lämnades.
Styrelsen den 13 september 2012

_____________________________
Lars Lindberg

_____________________________
Johan Bronge

_____________________________
Christer Fehrling

_____________________________
Christer Staaf

_____________________________
Ingvar Zöögling

857012-v1\STODMS

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma 2012
enligt 18 kap. 2-3 § aktiebolagslagen
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Enligt fastställd årsredovisning för AVTECH Sweden AB (publ) för räkenskapsåret 2011 uppgår
disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 14 102 320 kronor. Ingen
värdeöverföring har beslutats sedan årsredovisningen lämnades varvid det disponibla beloppet
alltjämt är detsamma.
Mot bakgrund härav och under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier i enlighet med
Bilaga 2 (samt eventuellt Bilaga 4) föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om s.k.
efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning
och enligt nedan.
Styrelsen föreslår att efterutdelning skall lämnas kvartalsvis med 12 kronor per preferensaktie och
sammantaget med 24 kronor per preferensaktie. Totalt föreslås därvid att efterutdelning lämnas med
högst 632 376 kronor (under förutsättning att Optionen tas i fullt anspråk).
Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 31
januari 2013 och den 30 april 2013. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den 31
januari 2013.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas såvitt avser A- och B-aktierna.
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som
må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver, Bilagor 3a-c, bifogas.
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Bilaga 3a

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2011 framgår av den senast
avgivna årsredovisningen. De händelser av väsentlig betydelse vilka inträffat efter det att
årsredovisningen lämnades framgår av styrelsens särskilda redogörelse enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen.
Föreslagen utdelning
Av styrelsens förslag till utdelning framgår att under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet
med bestämmelserna i bolagets bolagsordning enligt följande. Utdelningsbara medel som står till
bolagsstämmans förfogande uppgår till 14 102 320 kronor. Styrelsen föreslår att efterutdelning skall
lämnas kvartalsvis med 12 kronor och totalt 24 kronor per preferensaktie. Totalt skall efterutdelning
lämnas med högst 632 376 kronor (under förutsättning att Optionen tas i fullt anspråk). Som
avstämningsdagar före nästa årsstämma för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås 31 januari 2013 och
30 april 2013. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den 31 januari 2013. Styrelsen
föreslår att ingen utdelning lämnas på A- och B-aktier.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av
näringsverksamhet. Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens
ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden.
Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens
bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i rimlig
proportion till omfattningen på moderbolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är
förenade med verksamhetens bedrivande.
Föreslagen utdelning skall även ses i ljuset av att bolaget genom emissionen av preferensaktier, vilket
är ett villkor för utdelningens lämnande, kommer att tillföras 400 kronor per preferensaktie.
Föreslagen utdelning kan därigenom även ses som en del av bolagets anskaffningskostnad för kapital.
Det är styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som
verksamhetens och koncernverksamhetens ar, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital liksom på moderbolagets och koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Åkersberga den 13 september 2012
_____________________________
Lars Lindberg

_____________________________
Johan Bronge

_____________________________
Christer Fehrling

_____________________________
Christer Staaf

_____________________________
Ingvar Zöögling
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Bilaga 3b

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2011 - 31 december 2011
bifogas. För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat
sedan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolagets delårsrapport för de två första kvartalen 2012
bilagd härtill samt bolagets pressmeddelanden för perioden från och med den 1 januari 2012 till och
med dagens datum, samtliga bifogade härtill. Utöver vad som framgår av bolagets delårsrapport och
pressmeddelanden har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan
årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 lämnades. Inga värdeöverföringar har beslutats sedan
årsredovisningen lämnades. Inga ändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter balansdagen.
Åkersberga den 13 september 2012

_____________________________
Lars Lindberg

_____________________________
Johan Bronge

_____________________________
Christer Fehrling

_____________________________
Christer Staaf

_____________________________
Ingvar Zöögling
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Bilaga 4

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, villkorat av överteckning i Företrädesemissionen (Optionen)
(AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108)
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 16 oktober 2012 ökar
bolagets aktiekapital med högst 498,43 kronor genom emission av högst 5 000 preferensaktier.
Emissionen föreslås i övrigt ske i huvudsak på följande villkor:
1.

Rätt att teckna de nya aktierna skall, under förutsättning av och i den utsträckning
Företrädesemissionen övertecknas, tillkomma dem vilka tecknat men inte tilldelats aktier i
Företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid
överteckning i Företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen
bedömda.

2.

Teckningskursen är densamma som i Företrädesemissionen, d.v.s. 400 kronor per
preferensaktie. Överkursen skall avsättas till överkursfonden.

3.

Tilldelning kommer i första hand att ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i
Företrädesemissionen varvid tilldelning kommer att ske i förhållande till det antal
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier i Företrädesemissionen. Tilldelning av
övriga aktier kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas och
spridning i bolaget och beslutas av styrelsen.

4.

Teckning skall ske på teckningslista under tiden från och med den 29 oktober 2012 till och med
den 14 november 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

5.

Betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.

6.

De nya aktierna skall lämnas företräde till utdelning och medföra företrädesrätt vid upplösning
av bolaget, samt vara föremål för inlösenförbehåll.

7.

De nya aktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller
närmast efter det att preferensaktien emitterats.

8.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och att Företrädesemissionen i enlighet med
Bilaga 2 övertecknas.

9.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen bifogas, Bilaga 2a-2b.
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