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___________________________________________________________________________
Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att årsstämman beslutar att godkänna en av
styrelsen beslutad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan
kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som ska ges ut och vilket
belopp som ska betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle.
För att genomföra nyemissionen behöver kvotvärdet minskas, vilket åstadkoms genom en
minskning av aktiekapitalet enligt (II) nedan. För att möjliggöra minskningen måste först
bolagsordningens gränser för aktiekapitalet justeras, vilket görs under (I). För att därefter
möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut enligt (IV) nedan, måste gränserna
för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen åter justeras i enlighet med vad som
föreslås under (III) nedan.
(I) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av BE Group AB:s (nedan ”Bolaget”) aktiekapital som
föreslås under (II) nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande.
Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 100 000 000 kronor och högst
400 000 000 kronor till lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor, varvid § 4 i
bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:
§4
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.”
(II) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som beslutas enligt (IV) nedan,
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:
Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 152 506 383,68 kronor, ska minskas
med 77 778 256,68 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt (I). Efter minskningen av
aktiekapitalet, i enlighet med vad som angetts ovan, kommer bolagets aktiekapital uppgå till
74 728 128,00 kronor, fördelat på sammanlagt 74 728 128 aktier, envar aktie med ett
kvotvärde om 1,00 kronor.
I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) lämnar styrelsen
följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt (II) kan

genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt
emitterar aktier enligt (IV) nedan, som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller
dess aktiekapital minskar. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt nyemissionen på
Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av
aktiekapitalet, av vad som anförts ovan och, vad beträffar nyemissionen, av vad som anges
under (IV) nedan.
(III) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den nyemission av aktier som beslutas enligt (IV) nedan, föreslår styrelsen
att årsstämman beslutar enligt följande:
Bolagets aktiekapitalgränser ska, efter ändringen av bolagsordningen enligt (I) ändras från
lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor till lägst 150 000 000 kronor och högst
600 000 000 kronor, och gränserna för lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst
40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000, varvid §§ 4
och 5 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:
§4
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.”
§5
”Antalet aktier skall uppgå till minst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken.”
(IV) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen beslutar, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att Bolagets aktiekapital
ska ökas genom en nyemission av aktier med det belopp som beslutas av styrelsen i enlighet
med vad som anges i punkten 1 nedan, samt föreslår att årsstämman godkänner styrelsens
beslut. Nyemissionen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt (III) ovan. Följande villkor
ska i övrigt gälla för nyemissionen:
1) Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 5 maj 2015
fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya
aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till
teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2) Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 13 maj 2015.
3) För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom
ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas i första hand dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras
anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i

förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske
pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
4) Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den
4 juni 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och
därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om
tilldelning har skickats till tecknaren.
6) 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.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen har upprättats.
_______________________
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna
16.I-III samt årsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemission i enlighet med
punkten 16.IV ska antas som ett beslut, med förbehåll för att styrelsen kan komma att
frånfalla sina förslag om ändringar i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet om
dessa beslut inte är nödvändiga för att genomföra nyemissionen. Stämmans beslut enligt ovan
är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna
röster som de aktier som är företrädda vid stämman.
________________________
Malmö i april 2015
BE Group AB

