
 

 

Styrelsens för Mendus AB (publ), org. nr 556629–1786, (”Bolaget”) fullständiga förslag till 
beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 
__________________________________________________________________________ 
Mot bakgrund av det finansieringsarrangemang baserat på konvertibla skuldebrev som Bolaget ingått 
med Negma Group Ltd föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett nytt bemyndigande för styrelsen 
att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet 
med nedan. För ytterligare information om finansieringsarrangemanget, se pressmeddelandet som 
publicerades den 26 oktober 2022. 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot 
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. 

Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska 
kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten 
för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Vid efterföljande beslut enligt bemyndigandet ska 
gränsen om 20 procent baseras på (i) antalet aktier som nyemitterats med stöd av bemyndigandet, 
samt, avseende teckningsoptioner och konvertibler som emitterats med stöd av bemyndigandet, (ii) 
det antalet aktier som emitterats genom teckning av utgivna teckningsoptioner, och (iii) det antalet 
aktier som emitterats genom konvertering av utgivna konvertibler, under förutsättning att 
teckning/konvertering av sådana teckningsoptioner/konvertibler har skett. 

Bemyndigandet innebär således att styrelsen har rätt att vid beslut om emission beakta, exempelvis 
avseende konvertibler, hur många aktier som de facto har emitterats snarare än hur många aktier som 
kunde komma att emitteras baserat på den lägsta konverteringskursen för konvertibeln, under 
förutsättning att konvertering har skett av tidigare emitterade konvertibler under bemyndigandet. Den 
lägsta konverteringskursen för konvertibler måste nämligen inkluderas i beslutet för att kunna 
registreras. 

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella 
ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och 
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ske på marknadsmässiga villkor. 

Detta bemyndigande ersätter det nuvarande bemyndigandet som årsstämman den 10 maj 2022 
fattade beslut om. 

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 härav.  

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

_________________ 
Stockholm, oktober 2022 

Mendus AB (publ) 
Styrelsen 


