Punkt 19
Styrelsens för Biotage AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman
2015, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga besluta att aktie och/eller konvertibel ska
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut
om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning.
Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av
antalet aktier i bolaget med högst 6 470 000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en
eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren). Riktad emission ska kunna ske för finansiering av
förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya
aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på
NASDAQ OMX Stockholm vid tiden för genomförandet av nyemission. Vid beslut om riktad
kontantemission av konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara
marknadsmässiga. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut
om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt
och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna
konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 9.99 procent
av aktiekapital och röster, givet att årsstämman röstar för beslut om indragning av återköpta aktier och
fondemission enligt punkt 18.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av
stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
_____________

Uppsala i mars 2014
Biotage AB (publ)
Styrelsen

