
   

 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SWEMET AB 

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 11.00 i Swemets 
lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.  

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 

Den som önskar delta i stämman ska                                                                                                                                                                                      

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 
den 14 september 2016, och 

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 15 september 2016.  

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 
582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen 
uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av 
biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares 
försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 september 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig. 

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud 
med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, 
www.swemet.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt 
ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det 
inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid 
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i 
god tid före stämman. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande av stämman 

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 nyemission 

8. Stämmans avslutande 



   

 

 

BESLUTSFÖRSLAG . 

Beslut om nyemission (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande 

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 255 319,10 kronor genom nyemission av högst 
2 553 191 B-aktier med ett kvotvärde om 10 öre per aktie. 
 

2. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av 
allmänheten, innefattandes också befintliga aktieägare samt aktieägarna i Dividend Sweden 
AB.  
 

3. Teckning ska ske på teckningslista mellan den 26 september 2016 och den 10 oktober 2016. 
Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.  Minsta tillåtna 
teckning av aktier är 2 000 B-aktier (en ”Aktiepost ”). 
 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked 
om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av 
betalningstiden. 
 

5. Teckningskursen ska vara 2,35 kronor per ny B-aktie. 
 

6. Styrelsen ska besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid 
tilldelning i första hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Swemet AB i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1) 
Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och 
tilldelning i andra hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Dividend Sweden AB i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med 
en (1) Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, 
och tilldelning i sista hand till annan som tecknat aktier i nyemissionen, varvid styrelsen ska 
beakta att ett syfte med emissionen är att öka spridningen av bolagets aktier. 
 

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken.  
 

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear 
Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

__________ 
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar öka antalet aktieägare i 
bolaget och därmed öka spridningen av bolagets aktier samt att tillföra bolaget kapital. 

  
Teckningskursen har av styrelsen bedömts motsvara aktiens marknadsvärde. 
 
HANDLINGAR  

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer finnas 
tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast från och med två veckor 
före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det 
och uppger sin postadress.  



   

 

 

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

____________ 

 
Linköping i september 2016 

Swemet AB (publ) 
Styrelsen 

 


