
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGROKULTURA AB (PUBL) 
 
Aktieägarna i Agrokultura AB (publ), org.nr 556710-3915, kallas härmed till årsstämma 
torsdagen den 15 maj 2014 klockan 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-
32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30. 
 
ANMÄLAN 
 
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 9 maj 2014, samt 
senast samma dag (fredagen den 9 maj 2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde 
till bolaget; antingen skriftligen till Agrokultura AB, ”Årsstämma”, Artillerigatan 6, 114 51 
Stockholm eller via e-post till info@agrokultura.com. 
 
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och 
biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman 
bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra 
behörighetshandlingar. 
 
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan 
och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden 
kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i 
förekommande fall, stämmoprotokoll. 
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, 
begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren 
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 9 maj 2014, då sådan 
införing ska vara verkställd. 
 
OMBUD 
 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad 
och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av 
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande 
behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom 
ombud finns på bolagets hemsida www.agrokultura.se. Fullmakten i original ska även 
uppvisas på 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 protokolljusterare 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Anförande av verkställande direktören 
8. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt  

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
9. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, av styrelseordförande 

samt av revisor och eventuell  revisorssuppleant 
13. Beslut om ändring av bolagsordningen 
14. Beslut om emissionsbemyndigande 
15. Avslutande av stämman 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Vid årsstämman 2013 fattades beslut om principer för utseende av valberedning att gälla 
tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas vid bolagsstämma. Något förslag till beslut 
om ändring har ej framställts. Gällande principer återfinns på bolagets hemsida. 
 
Valberedningen, bestående av Simon Hallqvist (Vasastaden m.fl. röstkonsortium), tillika 
ordförande i valberedningen, Peter Geijerman (Hunter Hall fonder), Katre Saard (Alpcot 
Capital Management), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och Mikael Nachemson 
(styrelseordförande), har presenterat följande förslag till beslut. 
 
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman 

 
Valberedningen föreslår att advokat Clas Romander väljs till ordförande vid stämman.  
 
Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
 
Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av 
fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
 
Punkt 11.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
 
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 
totalt 1 650 000 kronor, varav 960 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor 
till var och en utav de övriga styrelseledamöterna. 300 000 kronor ska utgå i arvode för 
kommittéarbete, varav 250 000 kronor till ordföranden för revisionskommittéen och 50 000 
kronor till övrig ledamot i revisionskommittéen. 
 



Styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under 
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om 
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som 
motsvarar sociala avgifter enligt lag. Arvode till styrelseordföranden kommer att erläggas 
månatligen. 
 
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Punkt 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, av 
styrelseordförande samt av revisor och eventuell revisorssuppleant 
 
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Michael 
Rosenlew som har avböjt omval. Förslaget innebär således omval av Mikael Nachemson, 
Niclas Eriksson, Sture Gustavsson och Simon Hallqvist. Vidare föreslås att Mikael Nachemson 
omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna 
återfinns på bolagets hemsida. 
 
Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB. 
 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Punkt 9b. Disposition av bolagets resultat 
 
Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker 
någon utdelning för räkenskapsåret 2013. 
 
Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och 
antalet aktier i bolagsordningen paragraferna 4 och 5. Styrelsen föreslår att lydelsen av 
paragraf 4 ändras från ”Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 000 kr och högst 800 000 000 
kr” till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 000 kr och högst 2 400 000 000 kr” och att 
lydelsen av paragraf 5 ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 
160 000 000” till ”Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000”. 
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt 
beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Punkt 14. Beslut om emissionsbemyndigande 
 
Som kommunicerades av bolaget i ett pressmeddelande den 28 mars 2013 har bolaget och 
Alpcot Capital Management Ltd (”ACM”) ingått ett avtal (”Avtalet”) reglerandes villkor för 
såväl utförda tjänster under tidigare avtal som tjänster utförda av ACM under en 
övergångsperiod fram till den 31 december 2013. Enligt Avtalet kan bolaget välja att erlägga 
betalning för en viss procentdel av ersättningen till ACM genom kvittningsemission till 
innehavare av skuldebrev utställda av bolaget enligt Avtalet. För att möjliggöra sådan 



kvittningsemission föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ett bemyndigande enligt 
nedan. Vissa skuldebrev innehas för närvarande av befintliga aktieägare i bolaget. 
Skuldebreven är dock fritt överlåtbara varför innehavarna kan komma att ändras fram till 
tidpunkten för en eventuell nyemission, vilken beräknas kunna genomföras tidigast under 
det fjärde kvartalet 2014.  
 
Styrelsen föreslår således att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under 
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bolagets aktiekapital får med stöd av 
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med 36 272 360 kronor. Betalning ska kunna ske 
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas i den 
situation då det på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för 
bolaget. Emissionskursen ska minst motsvara aktiens marknadsvärde och ej understiga 5 
kronor. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de 
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För 
giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET 
 
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 139 008 658 utestående aktier 
och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 
 
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon 
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid 
stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett 
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets 
ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat 
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag 
som avses i föregående mening. 
 
HANDLINGAR 
 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på 
stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas 
tillgängliga på bolagets hemsida www.agrokultura.se. Samtliga ovanstående handlingar 
kommer även att framläggas på stämman. 
 
 

Stockholm i april 2014 
Styrelsen 


