Styrelsens i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600
(”Bolaget”) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, stamaktier av serie D,
preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget med rätt att teckna
respektive konvertera till motsvarande aktieslag. Det totala antalet stamaktier av serie B
som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till högst ett antal motsvarande trettio
(30) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförda fondemissioner enligt
separata förslag från styrelsen till årsstämman. Det totala antalet stamaktier av serie A
och serie D samt preferensaktier som omfattas av sådana nyemissioner får uppgå till
högst 600 000 stycken. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en
emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas
kvotvärde.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är främst att emissioner ska kunna
ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i
syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller annan fastighets- och eller
bostadsrelaterad projektering och byggnation eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget.
Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de
mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i
samband med registrering.
__________________
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
__________________
Stockholm i mars 2019
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

