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Förslag till dagordning 

 

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 ändring av bolagsordningen 

9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

10. Beslut om ändring av styrelsearvoden 

11. Stämmans avslutande  
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Dagordningens punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning där Confidence International 

Aktiebolag byter företagsnamn till Nordic LEVEL Group AB. 

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. 

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. 
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Dagordningens punkt 9 - Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 12 595 703 

aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 595 703 kronor. Bolaget har för 

avsikt att ingå garantiavtal med garanter i syfte att säkerställa emissionen. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till 

det antal aktier de förut äger. För en (1) befintlig aktie, erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) 

teckningsrätter berättigar till en teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. 

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 

företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 november 2021. För varje tecknad aktie ska 

erläggas 2 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

Teckning av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant 

betalning under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. 

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen 

för emissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier 

tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som 

tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet 

eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat 

för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske under tiden från och med 

den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Teckning ska i sådana fall ske på 

särskild teckningslista. Betalning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska 

erläggas kontakt senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar 

besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning 

såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista 

senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade 

och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av 

avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att 

förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning. 

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det av nyemissionen registrerats vid Bolagsverket. 

Verkställande direktör, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre 

justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av 

formella skäl. 
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Dagordningens punkt 10 - Beslut om ändring av styrelsearvoden 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra styrelsens arvode på så sätt 

att någon ersättning för arbetet i utskotten inte ska utgå utöver ordinarie styrelsearvode 

beslutat på bolagets årsstämma den 28 maj 2021. 


