Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att besluta om riktad nyemission av
stamaktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Det totala antalet stamaktier som kan komma att emitteras ska uppgå till högst 66 000 000
aktier motsvarande knappt 20 % av antalet utgivna stamaktier, och ska rymmas inom
ramen för gällande bolagsordning. Nyemission. av stamaktier ska ske på
marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom
ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.
Skälen till bemyndigandet och att en eventuell emission ska ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget under gynnsamma marknadsförhållanden, på ett
kostnads- och tidseffektivt sätt, ska kunna stärka det egna kapitalet i syfte att erhålla bättre
villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av
kommande låneförfall samt möjliggöra eventuell framtida inlösen av preferensaktier. Därtill
kan Bolaget genom en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bredda och stärka
aktieägarbasen i Bolaget. Vidare bedömer Bolaget att förutsättningarna för att
framgångsrikt och effektivt genomföra en företrädesrättsemission för närvarande ej
föreligger givet att flera av Bolagets nuvarande huvudägare inte avser att delta i en sådan
emission. Emission av de nya stamaktierna ska enligt det föreslagna bemyndigandet riktas
till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt
ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett
framgångsrikt genomförande av emissionen.
Det föreslås vidare att styrelsen bemyndigas att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive sådan
överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet som kan komma att krävas enligt
aktiebolagslagen 13 kap. 4 § 3 st. 2-3 men., inför registrering av de nyemitterade aktierna
vid Bolagsverket.
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.
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