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ACOSENSE AB (PUBL) 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

 
Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i 
Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 på 
Ullevi Restaurang & Konferens, Parkgatan 55 i Göteborg.   
 
Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring 
serveras.  
 

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2019, dels anmäla sig hos Bolaget senast 
klockan 16.00 den 29 april 2019 per e-post till info@acosense.com eller genom brev 
till adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges 
antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, 
adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer. Uppgifterna som 
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för 
årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av 
personuppgifter. 
 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 29 april 
2019 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman.  
 

Ombud 
Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, 
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av 
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen 
bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara 
äldre än fem år. 
 
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och 
andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i 
god tid före stämman. 
 

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande för stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning för stämman 
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
9. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för 
koncernen 

b. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
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10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
12. Val av styrelse 
13. Val av revisor 
14. Val av styrelseordförande 
15. Beslut om valberedning 
16. Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning 
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
18. Stämmans avslutande 

 

Styrelsens förslag 
 

Punkt 9b: disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

 
Punkt 16: Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat 
förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande: 

Tidigare belopp och antal  Föreslaget belopp och antal 
 
Aktiekapital 
500 000 – 2 000 000 kr  1 250 000 – 5 000 000 kr 
 
Antal aktier 
2 500 000 – 10 000 000  6 250 000 – 25 000 000 
 
Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets 
aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  
Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller 
andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som 
emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 1 250 000 aktier.  
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens 
handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga 
villkor. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i 
beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i 
övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet. 
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Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 6 maj 2019 

Valberedning: 
Valberedningen har bestått av representanter för de fyra största ägarna, Fredrik 
Sanell (Chalmers), Peter Eriksson (Divergensia), Lars-Olof Gustavsson (privat) och 
Bengt Nilsson (XND) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande 
styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet. 

Antal ledamöter: 
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. 

Arvode till styrelse och revisorer: 
Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2018 utgår med 140 000 kr till 
styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter. 

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning. 

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete 
för Bolaget på Bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 
kr för halvdag plus faktiska resekostnader. 

Styrelse: 
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses: 

• Ingvar Andersson (omval) 
• Peter Eriksson  (omval) 
• Lars-Olof Gustavsson (omval) 
• Peter Löfgren  (omval) 
• Per Zellman  (omval) 

 

Ordförande: 
Valberedningen föreslår att till ordförande utses: 

• Ingvar Andersson (omval) 
 

Revisor: 
Valberedningen föreslår att till revisorer utses: 

• Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Tomas Nilsson (omval) 
 

Tillgängliga handlingar 
Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, 
www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som 
begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att 
finnas tillgängliga på årsstämman.  
 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två 
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda 
aktierna. 
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Övrigt 
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna 
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende 
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets 
eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat 
koncernbolag. 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 

 

_______________________ 

Göteborg i april 2019 
Acosense AB (publ)  

Styrelsen 
 



Bolagsordning 
BOLAGSORDNING FÖR ACOSENSE АВ 
(org. nr 556790-4981) 
 
§ 1 Bolagets firma är Acosense АВ. Bolaget är 
publikt (publ). 
 
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 3 Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja 
mätsystem till processindustrin samt idka 
därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 
1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. 
 
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 6 250 000 
och högst 25 000 000. 
 
§ 6 Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 
6 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas 
av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt 
uppdrag under mandattiden skall styrelsen 
inom sig välja ordförande för tiden intill slutet 
av nästa bolagsstämma. 
En eller två revisorer med eller utan 
suppleanter eller registrerat revisionsbolag 
skall utses på årsstämman. 
 
§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall 
annonseras i Dagens Industri. 
 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 
bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i 
kallelse till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Aktieägare får vid stämma medföra 
ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren till 
bolaget gjort anmälan härom enligt föregående 
stycke. 
 
§ 8 Bolagsstämma kan, förutom på den ort 
styrelsen har sitt säte, även hållas i Göteborg. 
 

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden 
förekomma: 
1) Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av 
röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller två justeringsmän. 
5) Prövning av om stämman blivit 
behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen samt, i 
förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 
 
7) Beslut om: 
а) fastställande av resultaträkningen 
och balansräkningen samt, i 
förekommande fall, 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 
с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 
 
8) Bestämmande av antalet 
styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt, i 
förekommande fall revisorer och 
revisorssuppleanter eller registrerat 
revisionsbolag som skall väljas på 
stämman. 
 
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen 
och revisorerna. 
 
10) Val av styrelse och revisor. 
 
11) Val av styrelseordförande. 
 
12). Annat ärende, som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
 
§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara 
kalenderår. 
 
§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen om 
kontoföring av finansiella instrument. 
_____________________ 
Bolagsordning antagen vid årsstämma 
den 6 maj 2019. 
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