Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly AB (publ)
Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma
den 5 december 2019 kl. 11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken torsdagen den 29 november 2019, dels senast den 29 november 2019 anmäla sig
skriftligen till Papilly (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 08-611 51 00 eller per
e-mail info@papilly.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.papilly.se.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina
förvaltare om detta i god tid före den 29 november 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
(”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).
Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppnande av stämman och val av ordförande
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna
dagordningen.
Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för
bolagsordningen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital
för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse
för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas
tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman, adress enligt ovan och tillställas aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på
dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har 343 828 197 aktier och röster.
Stockholm i november 2019
Papilly AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 10
E-post: adviser@eminova.se

