Punkt 21 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för MultiQ International AB (publ), org. nr 556458-6948, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:
1. Överlåtelse får ske över Nasdaq Stockholm.
2. Överlåtelse får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för aktierna får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
3. Överlåtelse får ske genom påkallande av utfärdade köpoptioner i enlighet med optionsprogram för verkställande direktör, ledning och anställda.
4. Bolaget får överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
5. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
6. Överlåtelse ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
7. Överlåtelse får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs
för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de
anställda.
Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde
för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.
Beslut enligt styrelsens förslag, med undantag för optionsprogrammet enligt punkt 3 ovan, är
giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt styrelsens förslag
enligt punkt 3 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beträffande styrelsens förslag om att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att överlåta bolagets aktier på annat sätt än genom överlåtelse över Nasdaq Stockholm, motiveras förslaget
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av följande. Avsikten med bolagets förvärv av egna aktier är att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för
att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram. Det sagda innebär att överlåtelse av egna aktier ska kunna ske på annat sätt än genom försäljning på Nasdaq Stockholm och det erfordras då bemyndigande för styrelsen att
kunna lämna aktier som innehas av bolaget såsom likvid eller dellikvid till part med vilken
bolaget träffar avtal om förvärv av fastighet eller företag. Styrelsen bedömer att sådan transaktion ska kunna ske med betryggande säkerhet så att bolagets egna kapital och koncernens
soliditetsmål inte äventyras och att sådan överlåtelse till viss part, med undantag för aktieägarnas normala företrädesrätt för nyteckning av nya aktier, är till gagn för bolaget. Styrelsen
ska om beslut med stöd av sådant bemyndigande fattas upprätta de handlingar som föreskrivs
i aktiebolagslagen samt inhämta revisorsgranskning. I övrigt ska eventuell överlåtelse av
egna aktier ske med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen.
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