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Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om disposition 
beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balans-
räkningen  
 
 
Förslag till disposition av vinst 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 930 933 343 
kronor ska disponeras på följande sätt: 
 

I ny räkning balanseras 1 930 933 343 kronor 

Summa 1 930 933 343 kronor 

 

I bolaget finns totalt 68 530 668 aktier, varav 0 aktier innehas av bolaget per dagen för 
kallelsen till årsstämma.  

_________________________ 

Göteborg i mars 2021 

Styrelsen för Thunderful Group AB 
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Punkt 15 – Styrelsen förslag till beslut om bemyndi-
gande för styrelsen att besluta om emission 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa års-
stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nye-
mission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av 
aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. 
Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport el-
ler kvittning eller annat villkor.  
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 
kunna ske är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rö-
relsetillgångar eller för att utöka bolagets expansion på annat vis.   
 
Bemyndigandet innebär att styrelsen som högst får emittera så många aktier, tecknings-
optioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler, berättigande till 
konvertering till nya aktier som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bo-
lagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i bolagets bolagsordning vid dagen för 
förslaget. 
 
I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemiss-
ionen ske på marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsra-
batt i förekommande fall). Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.  
 
Majoritetskrav för beslut 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av så-
väl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
 
Bemyndigande avseende justeringar 
 
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella juste-
ringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsver-
ket. 
 

____________________ 
 

Göteborg i mars 2021 
 

Styrelsen för Thunderful Group AB 
 


