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Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 7)/
Proposed resolution to issue warrants with derogation from shareholders’
pre-emption right (item 7)
Aktieägare i Dome Energy AB (publ) föreslår att bolagsstämman ska besluta om emission av
teckningsoptioner enligt följande.
Shareholders in Dome Energy AB (publ) propose the extraordinary general meeting to issue warrants
as set out below.
1)

Emissionen ska omfatta högst 1 226 667 teckningsoptioner som berättigar till teckning av
aktier.
The issue shall comprise a maximum number of 1,226,667 warrants entitling to subscription
for shares.

2)

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 1 226 667 aktier komma att emitteras,
vilket motsvarar en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 6 133 335 SEK. Detta motsvarar
en utspädning om högst cirka 14,25 procent av Bolagets totala antal aktier.
Upon full exercise of the warrants a maximum of 1,226,667 shares may be issued,
corresponding to an increase of the Company’s share capital with a maximum of SEK
6,133,335. This corresponds to a dilution of a maximum of approximately 14.25 per cent of the
Company’s total number of shares.

3)

Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag.
The warrants shall be issued without consideration.

4)

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma:
The right to subscribe for warrants shall, with derogation from shareholders’ pre-emption right,
vest in the following:

5)

Namn / Name

Högsta antalet
teckningsoptioner /
Maximum number of
warrants

BUSTEIN AS, reg. 993 072 788

490 667

KVALITENA AB (publ), reg. 556527-3314

368 000

TRENTION AB (publ), reg. 556274-8623

368 000

Totalt / Total

1 226 667

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att Bolaget har åtagit sig
att genomföra emissionen som en del av avtalet mellan Bolaget och Bustein AS, Kvalitena AB
(publ) respektive Trention AB (publ) om ställande av lån till Bolaget. Bolagets huvudägare har
förklarat att de står bakom förslaget till riktad emission av teckningsoptioner. Med hänsyn till
det anförda bedöms en riktad emission på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess
aktieägare.
The reason for derogation from the shareholders’ pre-emption right is primarily that the
Company has undertaken to carry out the issue as part of an agreement between the Company
and Bustein AS, Kvalitena AB (publ) and Trention AB (publ) regarding the loans to the
Company. The Company’s major shareholders have declared that they support the proposed
issue of warrants. In view of the foregoing, an issue with derogation from the shareholders’
pre-emption rights on the proposed terms is deemed to be of benefit to the Company and its
shareholders.

6)

Nya aktier i Bolaget som tillkommer vid nyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning från och med den dag de
blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Shares issued upon subscription under the warrants shall entitle to dividend commencing on
the record date for dividend as from the date they are registered in the share register kept by
Euroclear Sweden AB.

7)

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för
tecknaren. Teckning ska ske senast den 15 november 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga teckningstiden.

Subscription for the warrants shall be made on a subscription list available to the subscriber.
Subscription shall take place no later than November 15, 2018. However, the board of directors
shall be entitled to extend the subscription period.
8)

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om
37,50 SEK per ny aktie. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption
ska erläggas kontant.
Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a subscription price
of SEK 37.50 per share. The subscription price for each share subscribed for with the support
of a warrant shall be paid in cash.

9)

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med det att
teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 1 september 2020.
Subscription for new shares pursuant to the warrants may take place from the date of
registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until September
1, 2020.

10)

Teckningsoptionerna ska vara föremål för sedvanliga bestämmelser om omräkning av
teckningskurs vid vissa bolagshändelser.
The warrants shall be subject to customary regulations for the conversion of the subscription
price in case of certain corporate events.

11)

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av
emissionen hos Bolagsverket.
The board of directors, the managing director, or any person appointed by the board of
directors, shall be authorised to make minor amendments to these terms to the extent
necessary in connection with the registration of the issue with the Swedish Companies
Registration Office.

För giltigt beslut krävs bifall av aktieägare representerande minst niotiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
To be valid, the resolution must be supported by shareholders holding not less than nine-tenths of
both the shares voted and the shares represented at the general meeting.

