STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
APPORTEMISSION
Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, org.nr 914
505 356 (”First Hotels”). Köpeskillingen för aktierna i First Hotels ska erläggas genom
nyemitterade aktier i bolaget.
Styrelsen för Dome Energy AB (publ) föreslår mot bakgrund av ovan att stämman beslutar att
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt följande.
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 193 538,04 kronor genom nyemission av
högst 45 621 972 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
säljarna av aktier i First Hotels pro rata i förhållande till deras aktieinnehav i First Hotels.
3. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nya aktier ska ges ut till
säljarna av First Hotels i enlighet med den överenskommelse som träffats i anslutning till
bolagets förvärv av samtliga aktier i First Hotels.
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 6 maj 2022.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse
av aktier i First Hotels till bolaget, som då tillskjuts bolaget så som apportegendom.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. Teckningskursen är 2 kronor per aktie, dvs. totalt cirka 91 miljoner kronor vid teckning
av 45 621 972 aktier. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde
ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Apportemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av andra formella krav.
För beslut i enlighet med förslaget i denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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