
 
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063, kallas härmed till 
extra bolagsstämma den 20 november 2017 kl. 16.00 på SUP46, Regeringsgatan 65, 111 56 
Stockholm. 

  

ANMÄLAN M.M. 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 13 
november 2017 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@reventures.se eller 
skriftligen till Renewable Ventures Nordic AB, Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå. Vid anmälan 
skall uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, personnummer 
/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden 
(högst två). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid 
stämman. 

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 13 
november 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan 
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 november 2017. 

  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Beslut om ändring av bolagsordningen: 

a. Beslut om ändring av §4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser. 

b. Beslut om att införa en ny paragraf §11 Avstämningsförbehåll. 

7. Beslut om att genomföra nyemission av aktier och optioner utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. 

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner 
och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner 
och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

10. Övriga ärenden. 

11. Stämmans avslutande. 

  

  



 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen. 

a) Beslut om ändring av § 4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring så att bolagets aktiekapital skall vara 
lägst 1 081 967,21 kronor och högst 4 327 868,85 kronor. Uppgift om lägsta och högsta antal 
aktier som skall finnas i bolaget skall justeras i motsvarande mån? lägst 6 600 000 och högst 
26 400 000 aktier. Punkt 6a är villkorad att stämman fattar beslut om nyemission av aktier 
enligt punkt 7. 

b) Beslut om att införa en ny paragraf om avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Den nya 
paragraf § 11 Avstämningsförbehåll skall ha följande lydelse: 

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad 
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig 
att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)." 

Avstämningsförbehållet skall börja gälla från och med Bolagsverkets registrering. 

  

Punkt 7: Beslut om att genomföra nyemission av aktier och teckningsoptioner utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 2 200 000 aktier samt 
högst 1 100 000 optioner utan avvikelse för befintliga aktieägares företrädesrätt. Utgivandet 
skall ske i units. Fyra befintliga aktier skall ge en (1) teckningsrätt. Det skall krävas en (1) 
teckningsrätt för att teckna en (1) unit. En (1) unit skall bestå av två (2) aktier (1,60 kr per 
aktie), samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskurs skall vara 3,20 kr per unit. En 
teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie för 2,50 kr under perioden 10 
september 2018 till och med 28 september 2018. 

Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 360 655,74 kronor vid tillfället för 
nyemissionen samt ytterligare högst 180 327,87 kronor vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptionerna. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras högst 3 520 000 kronor 
före avdrag för emissionskostnader, samt ytterligare högst 2 750 000 kronor vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna. 

Betalning av units skall få ske kontant, via kvittning och via apport. Teckningsperioden för 
units är från och med 10 september 2017 till och med 31 oktober 2017. Betalning av 
tecknade aktier skall vara bolaget tillhanda före datumet för årsstämman, det vill säga 20 
november 2017. 

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna units ska vara den 1 september 2017. Teckning av units skall ske vid 
extra bolagsstämman den 20 november 2017. 

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt av de befintliga aktieägarna ska 
styrelsen äga rätt att besluta om fördelning av units, inom ramen för emissionens högsta 
belopp. 



 
 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken. 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl 
de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som 
kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller på grund av 
andra formella krav. 

  

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Styrelsen föreslår att stämman 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 aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom 
gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. 

Betalning skall få ske med apport, kontant och via kvittning. 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl 
de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Bemyndigandena i punkt 8 och 9 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i 
bolagsordningen. 

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i 
beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket. 

  

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Styrelsen föreslår att stämman 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 aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för 
aktiekapitalet i bolagsordningen. 

Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall 
kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier 
skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för 
finansiering av bolaget och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl 
de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Bemyndigandena i punkt 8 och 9 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i 
bolagsordningen. 

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i 
beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket. 

  



 
 

Punkt 10. Övriga ärenden. 

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i 
besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket. 

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET 

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 
4 400 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 4 400 000. 

  

------------- 

  

Umeå i oktober 2017 

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ) 

 


