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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CHROMOGENICS AB  

 

Aktieägarna i ChromoGenics AB, org.nr 556630-1809 (”Bolaget”), kallas härmed till extra 

bolagsstämma den 12 januari 2017 klockan 13.00 Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala. 

 

Rätt att deltaga 

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok på dagen för 

stämman. 

 

Ombud m.m. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om 

fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 

motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och 

fullmakt får inte vara äldre än ett år.  

 

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar ska 

medtagas till bolagsstämman.  

 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Beslut om ändring av bolagskategori  

8. Beslut om att anta en ny bolagsordning 

9. Beslut om sammanläggning av aktier 

10. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen 

11. Stämmans avslutande 

 

Förslag till beslut 

 

Punkt 7, Beslut om ändring av bolagskategori  

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att ändra bolagskategori från privat aktiebolag till publikt 

aktiebolag.  

 

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om att 

anta en ny bolagsordning enligt punkt 8 nedan.  

 

Punkt 8, Beslut om att anta en ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att anta en ny bolagsordning i huvudsak enligt följande: 

 
(i) I § 1 efter bolagets firma görs följande tillägg: Bolaget är publikt (publ). 

(ii) I § 4 ändras gränserna för aktiekapitalet från lägst 950 000 kronor och högst 3 800 000 kronor 

till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. 
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(iii) I § 5 ändras gränserna för antalet aktier från lägst 9 500 000 och högst 38 000 000 till lägst 

9 000 000 och högst 36 000 000 för att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås 

under punkt 9 nedan.  

(iv) Nuvarande lydelse av § 7 ersätts med följande: Bolaget ska ha en till två revisorer. Till revisor 

får även registrerat revisionsbolag utses. 

(v) Nuvarande lydelse av § 8 ersätts med följande: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 

annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 

hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet 

upplysa om att kallelse har skett.  

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan 

framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en 

anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.  

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman. Biträde till aktieägare 

får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) 

på det sätt som anges i föregående stycke. 

(vi) § 9 om ärenden på årsstämma tas bort i sin helhet.  

(vii) § 10 om hembudsförbehåll tas bort i sin helhet. 

(viii) En bestämmelse om avstämningsförbehåll införs i bolagsordningen. 

(ix) Vissa ändringar av redaktionell karaktär vidtas.  

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om 

ändring av bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag enligt punkt 7 ovan och 

sammanläggning av aktier enligt punkt 9 nedan. 

 

Punkt 9, Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att genomföra en sammanläggning av aktier 2:1, vilket 

resulterar i att två aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier 

minskar från totalt 18 828 653 till totalt 9 414 326. Skälet till sammanläggningen är att 

åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier inför genomförande av förestående 

listning av Bolagets aktier på First North. 

 

Beslutet om sammanläggning är villkorat av att aktieägaren, Anders Brännström, inför 

sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är 

jämnt delbart med två. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska 

bäras av Anders Brännström, som även åtagit sig att avrunda sitt återstående innehav före 

sammanläggning till närmaste lägre antal jämnt delbart med två. 

 

Beslut ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om att 

anta en ny bolagsordning enligt punkt 8 ovan.  
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Punkt 10, Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen  

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen, att för tiden intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant 

betalning, genom kvittning eller genom betalning genom apport, besluta om emission av nya 

aktier eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets 

aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapitalet enligt vid var tid antagen bolagsordning. 

Syftet med bemyndigandet är att skapa en ägarspridning med anledning av förestående listning 

av Bolagets aktier på First North. 

______________________ 

 

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkterna 7, 8 och 10 krävs biträde av aktieägare 

representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

 

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finnas tillgängliga på Bolagets 

kontor på Ullforsgatan 15 i Uppsala senast från och med torsdagen den 29 december 2016. Kopior 

av dessa handlingar kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som 

begär det och uppger sin postadress.  
 

______________ 

Styrelsen 

Stockholm i December 2016 
ChromoGenics AB 


