
Kallelse till årsstämma i Stirlingversal AB (publ) 
 
Aktieägarna i Stirlingversal AB (publ), org.nr. 559096-2105 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma 
måndag den 11 juli 2022, kl. 17:30, på Ideon Science Park - Alfa Huset, Sal Forum, Scheelevägen 15, 
223 63 Lund  
  
DELTAGANDE PÅ ÅRSSTÄMMA 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska på dagen för stämman vara införd i Bolagets 
aktiebok.  
 
Aktieägare som önskar delta på stämman ska anmäla sin avsikt att delta skriftligen till Stirlingversal 
AB, Scheelevägen 17, 223 63 Lund eller via e-post till tore.svensson@stirlingversal.com senast 
fredagen den 8 juli 2022. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer 
bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman 
sändas till bolaget på adress; Stirlingversal AB (publ), Scheelevägen 17, 223 63 Lund. 
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.stirlingversal.se. 

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING  
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av en eller två justeringspersoner 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning 

b. disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, och 

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2021 

9. Beslut om antal styrelseledamöter 

10. Beslut om antal revisorer 

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter 

12. Beslut om arvode till revisor 



13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

14. Val av revisor 

15. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 

16. Stämmans avslutande 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Beslutsförslag: 

Punkt 9 Beslut om antal styrelseledamöter: Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma ska bestå av 4 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.  

Punkt 10 Beslut om antal revisorer: Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan suppleant. 

Punkt 11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter: Styrelsen föreslår att arvode för styrelsearbete 
under tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till Bjarte Bruheim och 
50 000 kronor till Erik Norbom. 

Punkt 12 Beslut om arvode till revisor: Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till revisorn med belopp 
enligt godkänd räkning. 

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Bolagsstämman föreslås till 
styrelseledamöter utse Tore Svensson, Olof Eriksson, Bjarte Bruheim och Erik Norbom och att till 
styrelsens ordförande utse Bjarte Bruheim.  

Punkt 14 Val av revisor: Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till 
revisor för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. 
KPMG AB har låtit meddela att, för det fall förslaget till revisor också blir stämmans val, auktoriserade 
revisorn Jenny Jansson kommer att utses som huvudansvarig revisor. 

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna: Styrelsen 
föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 
enligt följande villkor:  

Ökning av aktiekapital och antal aktier: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 83 333,33 kronor 
genom nyemission av högst 130 200 aktier. 

Teckningsrätt: Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Sex 
(6) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.  

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. 
Aktier, som inte tecknas med företrädesrätt, ska tilldelas aktieägare som tecknat aktier utan 
företrädesrätt, i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas övriga intressenter som anmält intresse av 
att teckna aktier utan företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i förhållande till 



det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. 

Teckningstid: De nya aktierna ska tecknas genom betalning senast 25 juli 2022. Styrelsen ska äga rätt 
att förlänga tiden för teckning. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista 
inom den tid som anges ovan. 

Teckningskurs och betalning: De nya aktierna emitteras till en kurs om 230 kronor per aktie. 
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av 
företrädesrätt ska erläggas kontant i enlighet med instruktion från bolaget.  

Överkurs: Överkurs ska i sin helhet föras till fri överkursfond. 

Utdelningsrätt: De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de nya aktierna förts in i 
aktieboken. 

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslut som kan visa sig nödvändiga i 
samband med registreringen av beslut hos Bolagsverket 

_____________________ 
 

ÖVRIGT 
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida 
www.stirlingversal.se i erforderlig tid före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära 
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 
 
 
Lund i juni 2022 
Styrelsen i Stirlingversal AB (publ) 


