
 
 

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN AV NEXTIM ABP:S STYRELSE 2020  
 
Revisor och revisors arvode 

Styrelsen föreslår att den auktoriserade revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som 
har utsett CGR Martin Grandell till huvudansvarig revisor, utses till revisor under tiden fram 
till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.  

Styrelsen föreslår att ett skäligt arvode ska utgå till revisorerna i enlighet med den faktura 
som attesterats av bolaget. 

 

Vinstutdelning 

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 
januari–31 december 2019 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot. 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, samt optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

 

Bemyndigande till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla kapitalstruktur, 
minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp eller andra transaktioner och 
bolagets andra behov  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner av 
nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande:  

 

Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom ramen för 
bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även besluta att 
emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i 
bolaget. 

 

Med stöd av bemyndigandet får fyra hundra tjugo miljoner (420 000 000) aktier emitteras, 
vilket motsvarar cirka 86,99 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya 
aktier emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i bolaget. 



 
 

 

I samband med sådan emission av nya aktier, har aktieägarna företrädesrätt till aktier i 
samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta 
om erbjudandet av aktier som inte har tecknats av aktieägarna, att erbjuda dessa till 
utomstående. Aktier som inte tecknats i företrädesemissionen kan styrelsen rikta i riktade 
emissioner eller besluta om en riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller 
särskilda rättigheter, under förutsättning att det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget 
att göra detta. Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 
kan då emitteras i en eller flera delbelopp.  

 

Styrelsen föreslår att det preliminära teckningspriset för aktierna i företrädesemissionen ska 
vara 0,006 euro. Mot bakgrund av denna prisnivå, har de största aktieägarna i bolaget 
Kaikerhenni Oy och Ossi Haapaniemi med sina närstående företag givit en preliminär 
förbindelse om att i en sådan företrädesemission teckna nya aktier i enlighet med sina 
nuvarande äganden om 24 %, vilket betyder circa 0,5 miljoner euro med den ifrågavarande  
prisnivå. 

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om det slutliga teckningspriset ock samtliga villkor 
för aktieemissionerna, samt om villkoren för optionsrätter och särskilda rättigheter.  

 

Det föreslagna bemyndigandet ska inte ogiltiggöra de tidigare bemyndigande som har 
beslutits och registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter. Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för ett (1) år från bolagsstämmans 
beslut. 

 

Bemyndigandet får utnyttjas till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla 
kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp eller andra 
transaktioner och bolagets andra behov. 

 

Bemyndigande till styrelsens aktieandelprogram och långsiktigt incitamentsprogram för 
bolagets ledning och personal 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner av 
nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande:  



 
 

 

Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom ramen för 
bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även besluta att 
emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i 
bolaget. 

 

Med stöd av bemyndigandet får trettionio miljoner (39 000 000) aktier emitteras, vilket 
motsvarar cirka 38,32 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya aktier 
emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i bolaget. 

 

Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan emitteras 
i en eller flera trancher.   

 

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för aktieemissioner, samt 
villkor för optionsrätter och särskilda rättigheter. Styrelsen är bemyndigas att besluta om en 
riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda 
ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. 

 

Det föreslagna bemyndigandet ska inte återkalla de tidigare bemyndigande som har 
beslutits och registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter.  

 

Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för fem (5) år från bolagsstämmans beslut. 

 

Bemyndigandet kan användas för att implementera styrelseledamöternas 
aktieandelprogram och långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal. 
Bemyndigandet kan också användas för att ge incitament och betala styrelsens ersättningar. 


