KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)
Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 14:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i
Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 13:30.
Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska
dels

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 13 juni 2019,

dels

anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till
info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under
adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den
13 juni 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt
antal biträden.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 13 juni 2019.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida,
www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt
registreringsbevis eller annan tillämplig handling.
Ärenden på bolagstämman
Förslag till dagordning
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Stämman öppnas;
Val av ordförande vid bolagsstämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre
justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av
besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;
9) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut:
7 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna men styrelsen ska äga rätt att

införa villkor om att fördela de aktier som inte tecknats med företrädesrätt till icke förutvarande
aktieägare.
Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 22 000 000 aktier av
serie B.
Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserade på det bedömda marknadsvärdet för
bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt
som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.
Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur
kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna
fatta beslut om nyemission av aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 160 108 636, varav 1 000 000 aktier
av serie A och 159 108 636 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 16 910 863,6.
Bolaget innehar inga egna aktier.
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