
Dagordning  
 
Extra bolagsstämma i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 den 7 maj 2021 
 

1. Stämman öppnas  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Utseende av protokollförare 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

5. Val av en eller två justeringsmän  

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  

7. Godkännande av dagordning  

8. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB  

9. Beslut om ändring av bolagsordningen 

10. Beslut om apportemission av aktier och teckningsoptioner 

11. Stämmans avslutande  
 
 
 
  



Bakgrund 
 
Bolaget offentliggjorde den 1 april 2021 ett pressmeddelande med information om att man ingått ett 
aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB, org. nr. 559109-0534 
(”Transaktionen”).  
 
Köpeskillingen för samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB består av en aktiedel om 19 962 127 
nyemitterade aktier och teckningsoptionsdel om 9 912 777 nyemitterade teckningsoptioner. Kursen på de aktier 
och teckningsoptioner som avses emitteras uppgår till 2 kronor 50 öre och på teckningsoptionerna till 1 krona 2 
öre och fastställdes vid förhandlingstidpunkten baserat på den volymviktade genomsnittskursen under perioden 
12 feb – 11 mar 2021 (20 handelsdagar) med avseende på aktierna och under perioden 24 feb – 11 mar 2021 (11 
handelsdagar) med avseende på teckningsoptionerna, som upptogs till handel den 24 februari. 
 
Transaktionen är bland annat villkorad av extra bolagsstämma i Bolaget godkänner Transaktionen och av att 
ägarna i Nordic LEVEL Services Group AB genomfört en nyemission enligt vilken minst 6 500 000 kronor tillförts 
bolaget innan tillträdet. 
 
För mer information om Transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som Bolaget har offentliggjort som 
finns tillgängligt på: https://confidence.se/cision/DCF22864ECBDADD3/ 
 
 
  



Dagordningens punkt 8 
 
Extra bolagsstämma i Confidence International AB, 7 maj 2021 
 
Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group 
AB på de huvudsakliga villkor som framgår av beskrivningen ovan (Bakgrund) och som tidigare har 
kommunicerats. 
 
  



Dagordningens punkt 9 
 
Extra bolagsstämma i Confidence International AB, 7 maj 2021 
 
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
 
För att möjliggöra stämmans beslut om apportemission av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 10 på 
dagordningen, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för 
aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5 enligt följande.  
 
§4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.  
 
§5. Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken. 
 
Se bifogad ny bolagsordning, Bilaga A. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om att godkänna 
förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB enligt punkt 8 och beslutar om apportemissionen av aktier och 
teckningsoptioner enligt punkt 10. 
 
Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som 
krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl. 
 
  



Dagordningens punkt 10 
 
Extra bolagsstämma i Confidence International AB, 7 maj 2021 
 
Beslut om apportemission av aktier och teckningsoptioner  
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en apportemission av högst 19 962 127 aktier i Bolaget, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 19 962 127 kronor. Styrelsen föreslår vidare att 
bolagsstämman beslutar om emission av högst 9 912 777 teckningsoptioner av serie 2021/2022 berättigande till 
teckning av högst 9 912 777 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 9 912 777 
kronor med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Emissionerna ska behandlas i ett beslut. 
 
Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma säljarna av Nordic LEVEL Services Group AB med den fördelning som följer av aktieöverlåtelseavtalet 
avseende förvärvet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera köpeskillingen för 
förvärvet av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB. 
 
Teckning ska ske på teckningslista på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska ha rätt att besluta om 
förlängning av teckningstiden.  
 
För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp om 2 kronor 50 öre, och för varje tecknad teckningsoption ska 
erläggas ett belopp om 1 krona 2 öre. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning för tecknade 
aktier och teckningsoptioner ska erläggas genom tillförsel av, vid full anslutning, samtliga aktier Nordic LEVEL 
Services Group AB, org. nr. 559109-0534, som beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till ett värde av 60 016 
350 kronor och 5 öre, i samband med teckning. Teckningskursen motsvarar för aktierna den volymviktade 
genomsnittskursen under perioden 12 feb – 11 mar 2021 och för teckningsoptionerna under perioden 24 feb – 
11 mar 2021. 
 
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 
 
De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoption av serie 2021/2022 ska medföra rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i 
aktieboken och därmed behörig att motta utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts. 
En (1) teckningsoption av serie 2021/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en 
teckningskurs om 1 krona 23 öre per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av aktier i 
Bolaget med stöd av teckningsoption av serie 2021/2022 kan ske vid fyra (4) tillfällen under perioderna (i) 1 juni 
2021 till och med 30 juni 2021, (ii) 1 december 2021 till och med 31 december 2021, (iii) 1 juni 2022 till och med 
30 juni 2022, samt (iv) 1 december 2022 till och med 31 december 2022. De fullständiga villkoren för 
teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 – ”Villkor för teckningsoptioner 2021/2022”. 
 
Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna 
förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB enligt punkt 8 och beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 
punkt 9. 
 
VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid 
Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.  
 
Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag 
krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de 
aktier som är företrädda vid stämman. 
 
 
 


