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Styrelsens förslag till beslut om nyemission med fö reträdesrätt 
 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission om högst 
377 412 989 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare som på 
avstämningsdagen 2009-10-09 innehar en (1) registrerad aktie ges rätt att teckna en 
(1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,08 per aktie, varav 
SEK 0,055 utgör överkurs. Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna 
ökas med högst SEK 9 435 324,725. Teckningstiden skall löpa från och med 2009-
10-14 till och med 2009-10-28. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen 
skall vara 2009-10-09. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så erfordras, 
förlänga teckningstiden. Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. 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. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter 
skall tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen 2009-10-09 eller inte, 
och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, skall styrelsen ges 
rätt att besluta om tilldelning enligt följande. Eventuellt kvarvarande aktier som inte 
tecknats med stöd av teckningsrätter skall härvid erbjudas övriga intressenter, som i 
förväg under teckningstiden anmält intresse, till teckning att fördelas i förhållande till 
tecknat belopp. 
 
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de 
smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med 
registrering hos Bolagsverket.  
 
Till detta förslag fogas en kopia av årsredovisningen för 2008 jämte 
revisionsberättelsen samt en av styrelsen avgiven redogörelse för händelser av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att 
årsredovisningen avlämnades jämte revisorns yttrande över denna redogörelse. 
 
 
 
 
Stockholm den 15 september 2009 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 
Styrelsen 


