Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Masoud Khayyami väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid
dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till 4 utan
suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan
revisorssuppleant.
Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå 100 000 kr vardera till styrelseledamöterna
och 150 000 kr till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt
utskottsarbete.
Styrelsen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Johan Ingemansson och
Masoud Khayyami omväljs som ordinarie styrelseledamöter, samt att Ulf Bladin och BengtGöran Svensson nyväljs till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås
nyval av Ulf Bladin.
Styrelsen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Mazars AB,
intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper
Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Mazars AB utses till revisor.
Punkt 11-Beslut om principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för
valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.
Förslaget är att årsstämman beslutar om de principer för tillsättande av en valberedning
jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter som
framgår av Bilaga 1.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst
500 000 kronor genom nyemission. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/ eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut
om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna
emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller
rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering
vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

