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Kallelse till extra bolagsstämma i  
Clemondo Group AB (publ) 

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 
den 27 juni 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. 
Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. 

 
Rätt till deltagande 
Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 juni 2018 samt 
anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 20 juni 2018. Anmälan 
kan ske skriftligt under adress Clemondo Group AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg. Anmälan 
kan också göras per telefon 042-25 67 00 eller per e-post info@clemondo.se. Vid anmälan 
ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid 
samt uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan 
kommer en bekräftelse skickas till anmälaren. 

 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå, måste tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få 
delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 20 juni 
2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan 
härom till förvaltaren. 

 
Fullmakt 
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska skriftlig fullmakt utfärdas för ombudet. 
Fullmakten ska vara undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande 
behörighetshandling bifogas anmälan för att styrka rätten hos den som undertecknat 
fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid 
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar 
vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 20 juni 2018. Om fullmakt och 
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga 
behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos 
bolaget och på bolagets webbplats, www.clemondo.se, och sänds på begäran till aktieägare 
som uppger sin postadress. 

mailto:info@clemondo.se
http://www.clemondo.se/
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Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för 

aktieägarna 
8. Avslutning 

 

Beslutsförslag 

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 28 maj 2018 om 
nyemission av aktier om totalt cirka 40,8 miljoner kronor på följande villkor.  

 

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 163 684 kronor genom utgivande av 
högst 81 636 840 aktier.  

 

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande 
till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls åtta (8) 
teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.  

 

3. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som 
är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 3 juli 2018.  

 

4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen 
besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske, varvid 
tilldelning ska ske i följande ordning: 

 

i.  i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett 
om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i 
förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning; 
 



 
 

Pressmeddelande 

 

ii. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som 
inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på 
avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna 
kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och 

 

iii. i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och 
betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i 
förhållande till garanterat belopp.  

 

5. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor. 
 

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 juli 2018 till och 
med den 19 juli 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske på särskild teckningslista. Minsta teckningspost vid teckning utan företräde 
är 1 000 aktier. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre 
(3) dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som 
inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt denna emission, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.  

 
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  

 

6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB.  

 

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid 
Bolagsverket.  
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Tillhandahållande av handlingar och information 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte övrig dokumentation enligt aktiebolagslagen 
kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast från 
och med onsdagen den 13 juni 2018. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som 
uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Styrelsen 
och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

 

Helsingborg i maj 2018  

Clemondo Group AB (publ) 
Styrelsen 

 
 
 
 
 
 

För ytterligare information: 
Clemondo Group AB (publ) 
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30 

 
Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 10:00. Redeye AB är Clemondos certified adviser. 
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