STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I ZINZINO AB (PUBL.)
GÄLLANDE EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18 OCH 19)

Punk 18 - Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor med beaktande av
aktieägarnas företrädesrätt. Eventuella teckningsoptioner eller konvertibeln utgivna under detta bemyndigande
ska berättiga till teckning av B-aktier.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen. Antalet B-aktier som ska kunna
emitteras respektive antalet B-aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier
respektive antalet B-aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal
som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner
ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter
och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning
av ägarbasen i bolaget.

Punkt 19 - Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Eventuella teckningsoptioner eller konvertibeln utgivna under detta
bemyndigande ska berättiga till teckning av B-aktier.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen. Antalet B-aktier som ska kunna
emitteras respektive antalet B-aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier
respektive antalet B-aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till 3 000 000
B-aktier.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner
ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter
och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning
av ägarbasen i bolaget.

ANMÄRKNINGAR
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.
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