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Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo  

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity ("Bolaget"), 
offentliggör kallelse till bolagets extra bolagsstämma.  
 
Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till extra bolagsstämma fredag den 9 februari 
2018, kl. 10.00, som hålls på Marabouparkens konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 
Sundbyberg. Registrering sker från kl. 09.30. 
 

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken fredag den 2 februari 2018, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 
fredag den 2 februari 2018. 
 
Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller via post till  
Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg.  
 
Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, 
registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud. 
 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för 
att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB 
i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredag den 2 
februari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta 
förvaltaren härom. 
 

Ombud 
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid 
stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i 
original eller som elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för 
detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i original skickas till bolaget under ovanstående adress, 
eller som elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god tid före stämman. 
Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia. Observera att särskild 
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anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar 
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som 
anmälan till bolagsstämman. 
 

Rätt att begära upplysningar 
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.  

 

Uppgift om antalet aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget 
innehar 640 140 egna aktier. 
 

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning 
1. Bolagsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Beslut om företrädesemission och dess villkor 
8. Stämmans avslutande 

 

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet 
Punkt 7. Beslut om företrädesemission och dess villkor 
 
Styrelsen föreslår att beslut om företrädesemission fattas. Styrelsens förslag till beslut är att 
emittera högst 3 922 879 nya aktier till en teckningskurs om 5,50 kr per aktie vilket inbringar 
högst 21 575 834,50 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 428 058 kr 
och antal aktier uppgå till 11 428 058 st aktier. 
 
Bolaget äger 640 140 aktier i det egna bolaget. Teckningsrätterna som genereras för dessa aktier 
kommer inte att ingå i emissionen, utan teckningsrätterna kommer att makuleras genom 
emissionsinstitutets försorg. Pro rata andel med företräde beräknas således på totalt antal aktier 
6 865 039 aktier. 
 
Emissionskostnaderna väntas uppgå till högst 1,7 MSEK. 
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Styrelsens förslag till villkor för emissionen: 
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 13 februari 2018  
Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 14 februari 2018  
Avstämningsdag:               15 februari 2018 
 
Företrädesrätt:  För en på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls fyra teckningsrätter,  
 för att teckna en ny aktie krävs sju teckningsrätter. 
 
Teckningskurs: 5,50 kr per aktie 
 
Emissionsbelopp: 21 575 834,50 kr  
 
Teckningsperiod:  Från och med den 19 februari till och med den 5 mars 2018.  
 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Styrelsen ska ha rätt att 
förlänga tiden för teckning och betalning. 
 
Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. 
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt uppgift på 
avräkningsnotan, dock senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till 
tecknaren. 
 
Handel med BTA: Från 19 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat Emissionen 
Handel med TR: 19 februari – 1 mars 2018 
 
Teckning utan företräde:  
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som 
teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 19 februari 2018 till och med den 5 
mars 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av 
teckningsrätter". 
 
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen 
besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av 
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för 
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teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i 
förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till 
garanterat belopp. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna datum i 
emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig 
erforderliga i samband vid registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 
 
Handlingar enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen (2005:551) kommer finnas tillgängliga senast två 
veckor innan stämman. 
 
 
 

 
 
Styrelsen  
Guideline Geo AB (publ) 
 
För ytterligare information kontakta: 
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00. 
www.guidelinegeo.com  
 
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 18:00 CET.  

http://www.guidelinegeo.com/

