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Punkt 8, 9 och 10
Aktieägare representerande cirka 30 % av rösterna i Yield AB (publ) föreslår följande:
att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant;
att omvälja Tore Hallberg, Anders Hilmersson, Patrik Perenius och Peter Zeidler som
ordinarie ledamöter och Reijo Hämäläinen som styrelsesuppleant samt nyvälja My
Simonsson till ordinarie ledamot
att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som ej är
anställda i bolaget med sammanlagt 302 250 kronor att fördelas enligt följande: 161 200
kronor till Anders Hilmersson, 80 600 kronor till My Simonsson och 60 450 kronor till
Peter Zeidler;
att bolaget skall ha en revisor.
att till revisor i bolaget i stället för Carl-Åke Lundberg, vars uppdrag upphör i förtid, utse Carl
Magnus Kollberg.
att revisorn ersätts mot räkning.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att,
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 42 000 000 aktier, varav högst
40 000 000 B-aktier och högst 2 000 000 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan
aktiekapitalet högst komma att öka med 840 000 kronor, varav högst 800 000 kronor med
avseende på B-aktier och högst 40 000 kronor med avseende på A-aktier.
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock
äger rätt att besluta om viss rabatt.
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser bemyndigas att
företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som Bolagsverket kan komma att kräva
för registrering.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 26 250 000 aktier, varav högst
25 000 000 B-aktier och högst 1 250 000 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan
aktiekapitalet högst komma att öka med 525 000 kronor, varav högst 500 000 kronor med
avseende på B-aktier och högst 25 000 kronor med avseende på A-aktier.
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport
och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kapitlet aktiebolagslagen iakttas.
Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet
varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall
kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare
och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag
eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre
aktieägarstruktur.
Vidare föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsens ordförande eller den styrelsen
utser att äga rätt att vidtaga de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visas
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och/eller VPC AB.
Stämmans beslut erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
på stämman företrädda aktierna.
Punkt 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om omvandling av reservfondens bundna
egna kapital till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Minskningen förutsätter att tillstånd erhålls från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän
domstol.
Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en
förändrad kapitalstruktur skapa värde för bolagets aktieägare.
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