Bilaga 1
Styrelsens beslut om ändring av bolagsordning, villkor för företrädesemission och bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission, villkorat av beslut från ordinarie bolagsstämma den
24 maj 2021
Förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor Aktiekapitalet skall utgöra lägst 950 000 kronor
och högst 2 000 000 kronor.
och högst 3 800 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 26 315 789 och
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och
högst 105 263 156 stycken.
högst 200 000 000 stycken.
Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av Units
med företrädesrätt för aktieägarna enligt punkt 12. Beslutet är vidare villkorat av att minst 2 000 000
Units tecknas och tilldelas i Företrädesemissionen (enligt definition nedan), varmed – om antalet
tecknade och tilldelade Units understiger 2 000 000 stycken – beslutet om ändring av
bolagsordningen enligt detta förslag ska falla.
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för
aktieägarna (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att i efterhand godkänna styrelsens beslut fattat vid
styrelsemöte den 23 april 2021 att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med (i) högst 603
680,77 kronor, hänförligt till emission av aktier, (ii) högst 301 840,38 kronor, hänförligt till emission
av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner TO2”) och (iii) högst 301 840,38 kronor,
hänförligt till emission av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptioner TO3”) (tillsammans
(”Teckningsoptionerna”), genom nyemission av högst 15 886 336 Units. Emissionerna ska behandlas
som ett beslut. Varje Unit består av två (2) nyemitterade aktier i Bolaget, en (1) nyemitterad
Teckningsoption TO2 och en (1) nyemitterad Teckningsoption TO3 i Bolaget innebärandes att högst
31 772 672 nya aktier, högst 15 886 336 nya Teckningsoptioner TO2 och högst 15 886 336 nya
Teckningsoptioner TO3 kan komma att emitteras (”Företrädesemissionen”). I övrigt ska följande
villkor gälla.
Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 26 maj
2021 är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tre (3) Uniträtter berättigar till teckning av en
(1) Unit varvid en (1) Unit består av två (2) nya aktier, en (1) ny Teckningsoption TO2 samt en
(1) ny Teckningsoption TO3. Varje Teckningsoption berättigar i sin tur till teckning av en (1) ny
aktie.
Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga Units tecknats
med stöd av Uniträtter ska styrelsen bestämma om tilldelning av Units utan stöd av Uniträtter
inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske
till de som har tecknat Units med stöd av Uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning
av Units utan stöd av Uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning
ske i förhållande till det antal Units som tecknats med stöd av Uniträtter (och, i den mån det

inte kan ske, genom lottning). I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för
teckning utan stöd av Uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning
ske i förhållande till det antal Units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan
ske, genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i
egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning
ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån det inte kan ske, genom
lottning).
Teckningskursen uppgår till 0,60 kronor per Unit, vilket motsvarar 0,30 kronor per aktie. Överkursen
ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden
från och med den 28 maj 2021 till och med 11 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga
tecknings- och betalningstiden. Det erinras även om styrelsens möjlighet att medge kvittning
enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). För det fall
styrelsen medger betalning av Units genom kvittning med stöd av förutnämnda lagrum
kommer sådant beslut ske under förutsättning att (i) sådan kvittning inte strider mot
emissionsbeslutet, (ii) styrelsen finner det lämpligt och (iii) att kvittning kan ske utan skada för
Bolaget eller dess borgenärer.
Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och
med den 28 maj 2021 till och med 11 juni 2021, och sålunda tecknade Units ska betalas enligt
anvisningar på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och
de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
En (1) Teckningsoption TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. En (1)
Teckningsoption TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning
av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för
Teckningsoptioner TO2 respektive Teckningsoptioner TO3 under perioden 29 november 2021
till och med den 13 december 2021, såvitt avser Teckningsoptioner TO2, och under perioden 3
oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022, såvitt avser Teckningsoptioner TO3.
Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymägda
genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över tio
(10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande av Teckningsoptioner TO2 respektive
Teckningsoptioner TO3 påbörjas, dock lägst 0,019 kronor per aktie och högst 0,60 kronor per
aktie, såvitt avser Teckningsoptioner TO2, och högst 0,80 kronor per aktie, såvitt avser
Teckningsoptioner TO3. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
Överkurs vid teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner ska tillföras den fria
överkursfonden.
Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för Teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för
teckningsoptioner serie TO2 avseende nyteckning av aktier i EMOTRA AB” respektive ”Villkor
för teckningsoptioner serie TO3 avseende nyteckning av aktier i EMOTRA AB”.
Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller Teckningsoptioner var för sig.
Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionen genomförande kommer dock
aktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.
Beslut ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för att godkänna styrelsens beslut om ändring
av bolagsordningen enligt punkt 11.
Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Förslag om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka
ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas
på marknadsmässiga villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital.
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara
att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras
för genomförande av beslutet.
ÖVRIG INFORMATION
Majoritetskrav
För giltigt beslut om ändring av bolagsordning (punkt 11)) och bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13) krävs bifall av
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
___________________

