
Kallelse till årsstämma i Inzile AB (publ)
Aktieägarna i Inzile AB (publ), 556907-0070 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 11 maj 2021.                           

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att
utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen
är slutligt sammanställt den 11 maj 2021.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 3 maj 2021 och dels senast den 10
maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken
Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera
att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta
registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av
aktieboken per måndagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i
förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren
senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av
aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska
aktieägarna använda ett digitalt formulär på www.inzile.com som fylls i och skickas in
elektroniskt senast den 10 maj 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så
sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och
villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på
Bolagets hemsida www.inzile.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den



längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren
är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre
än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om
sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före
årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 1 maj 2021, till Inzile AB, Box 55, 593 21
Västervik eller via e-post till info@Inzile.com. Upplysningarna lämnas genom att de
hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.inzile.com senast torsdagen den 6 maj
2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt
dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning

och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet

revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller

konvertibler
12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

 

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare i Bolaget föreslår att Johan Svärd utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av
justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner

Aktieägare föreslår att Ragnar Åhgren och Peter Wergens (eller, vid förhinder, den som
styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag
innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna

http://www.inzile.com/


i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlustenligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 10 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet
revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till
styrelsen och av revisor

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget
ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Johan Svärd,
Ragnar Åhgren, Anders Aspegren, Meg Tivéus, Vivianne Holm och Thomas Tscherning. Johan
Svärd föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
väljs som revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med 285 600 kronor (sex
prisbasbelopp) till styrelseordföranden och med 142 800 kronor (tre prisbasbelopp) vardera till
övriga styrelseledamöter. Inget styrelsearvode utgår till verkställande direktören.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån
bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt
tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara
högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets
finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i Bolagets ägarkrets och/eller att tillföra
bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till
sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid stämman.

Punkt 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman
2022

Styrelsen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2022 utses enligt följande.

Inför årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31
augusti 2021 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda
aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla



det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig
rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största
aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen.
Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte
beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör
de fyra största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före
årsstämman 2022 ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att
frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de
fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt
rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete
är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses
nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland
de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid
betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen
för sitt arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen har
offentliggjorts.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.inzile.com, från och med den 20 april 2021. Kopior av dessa handlingar kommer
att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 19 827 135 aktier och röster.

_____________________

Inzile AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04



Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar
moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är
att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen
genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn
och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon,
digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa
fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat,
säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399,info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

http://www.inzile.com/

