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Kommuniké från extra bolagsstämma

Beslut tagna på stämman den 2 december

 

Beslut om emission av teckningsoptioner och ö

Beslutades att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera 

teckningsoptioner samt att dessa skall överlåtas 

 

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma; 

a) att med företrädesrätt besluta om nyemissio

b) att utan företrädesrätt besluta om nyemission av aktier.

Antalet nya aktier enligt a) och b) får dock uppgå till högst 3.000.000 nya aktier.

Emissionerna skall kunna förenas med villkor att aktier skall betalas med apportegendom, 

genom kvittning eller övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § 1 st. 6 p. ABL. Emission av 

aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra emissioner för 

kapitalanskaffning till bolaget.
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Pressmeddelande

xtra bolagsstämma i Sivers IMA Holding AB 

december 2011: 

Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna

Beslutades att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera 

teckningsoptioner samt att dessa skall överlåtas till personal i Sivers IMA AB.

emissionsbemyndigande till styrelsen 

styrelsen att intill nästa årsstämma;  

att med företrädesrätt besluta om nyemission av aktier; liksom 

att utan företrädesrätt besluta om nyemission av aktier. 

Antalet nya aktier enligt a) och b) får dock uppgå till högst 3.000.000 nya aktier.

Emissionerna skall kunna förenas med villkor att aktier skall betalas med apportegendom, 

kvittning eller övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § 1 st. 6 p. ABL. Emission av 

aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor. 

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra emissioner för 

kapitalanskaffning till bolaget. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Pressmeddelande 
Kista 2011-12-02 

 

verlåtelse av teckningsoptionerna 

Beslutades att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera 350.000  

ll personal i Sivers IMA AB.  

Antalet nya aktier enligt a) och b) får dock uppgå till högst 3.000.000 nya aktier. 

Emissionerna skall kunna förenas med villkor att aktier skall betalas med apportegendom, 

kvittning eller övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § 1 st. 6 p. ABL. Emission av 

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra emissioner för 


