Styrelsens kompletta förslag till beslut på Mintage Scientific AB
(publ) årsstämma tisdagen den 29 juni 2010 kl. 12.00 i bolagets
lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.
Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande
av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 10, 11
och 12)

Aktieägare representerande cirka 42 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att
styrelsearvode skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 25 000 kronor till övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd
räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen styrelsesuppleant
ska utses, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Berter, Björn Dahlöf, Kjell Stenberg och Göran
Wessman, dels att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Bengt Falk samt dels att Mats Berter kvarstår som
styrelseordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a.
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda
genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under
tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 12 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i
bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma i § 8 i bolagsordningen ersätts med
följande lydelse:
”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle
upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.”
Bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen föreslås vara villkorat av att en ändring av sättet
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och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, och att den av
styrelsen föreslagna lydelsen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrigt
Årsstämmans beslut enligt punkt 13 och14 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Göteborg 2010-06-13
Styrelsen
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