Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag
enligt punkten 11 i den föreslagna dagordningen till årsstämma
måndagen den 20 maj 2019
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier.
Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer
det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för
marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall. Om styrelsen finner det
lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning
och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett
värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under
förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra
bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs
med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade
aktiernas kvotvärde.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlägga
betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda
aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller
ägarspridningar.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar
av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem
sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
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Stockholm i april 2019
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