Punkt 8

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av B-aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i Götenehus Group AB,
(Bolaget)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst 60 510 000 kronor genom nyemission av högst 60 510 000 B-aktier
enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen
för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att varje befintlig aktie ger
tio (10) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt skall ge företrädesrätt att teckna en (1)
nyemitterad aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Härvid skall i första hand aktier fördelas till dem som
tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte. För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall i andra hand aktier fördelas
till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt. Om inte nyemissionen fulltecknas av
tecknare med företrädesrätt respektive utan företrädesrätt skall tilldelning i sista hand ske till
emissionsgaranter. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 17
april 2013.
Aktier skall betalas genom kontant betalning. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske
genom kontant betalning under perioden 22 april - 7 maj 2013 (”Teckningsperioden”).
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under
Teckningsperioden. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning skall
erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
Teckning - såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant - skall ske på särskild
teckningslista senast tjugo (20) bankdagar efter den tid som anges ovan. Betalning för
sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall
äga rätt att förlänga Teckningsperioden samt tiden för betalning.
De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 krona per aktie. De nya aktierna medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.
Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
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