Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier i Guideline Technology AB (publ) (”Bolaget”) (punkt 18)
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt
än på NGM Equity enligt nedan.
Syfte
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att
fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt
tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med
egna aktier.
Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i
Bolaget enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 500 000 (givet att stämman beslutar om sammanläggning enligt
punkten 18 på dagordningen) av samtliga aktier i Bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande
till aktieägarna.
3. Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier
i Bolaget enligt följande:
1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för
styrelsens beslut.
1. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det
vid var tid registrerade kursintervallet.
3. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av
fordran mot Bolaget eller annars med villkor.
6. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet
som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Till förslaget bifogas styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

