
  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STINGBET HOLDING AB (PUBL) 

 

Aktieägarna i Stingbet Holding AB (publ), 556693-7255, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2009 

kl. 17.00 på bolagets kontor, Skeppargatan 37, i Stockholm. 

 

Anmälan m m 

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 

den 23 juni 2009, dels senast klockan 16.00 den 24 juni 2009 anmäla sig skriftligen till Stingbet Holding AB, 

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller per e-post info@stingbetholding.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, 

person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om 

ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och 

andra behörighetshandlingar. 

 

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 tisdagen den 23 juni 2009, då 

sådan omregistrering skall vara verkställd. 

 

Ombud mm 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av 

juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska 

personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt 

registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Stingbet Holding AB. 

 

Förslag till dagordning: 

0. Stämman öppnas. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av förslaget till dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. 

9. Val av styrelse och revisor. 

10. Behandling av aktieägaren Claes Teilmans förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner. 

11. Stämman avslutas. 

 

Beslutsförslag i korthet: 

 

Resultatdisposition (punkt 7 b) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen 

föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008. 

 

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8 och 9) 

Aktieägare representerande ca 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode 

ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå 

av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Mårten Ericsson och Niklas Lundell omväljs som 

ordinarie styrelseledamöter samt dels att Gustaf Hagman, Pekka Seitola och Torsten Söderberg nyväljs som ordinarie 

styrelseledamöter. Vidare föreslås att val av revisor skall behandlas på årsstämman. 

 

Behandling av aktieägaren Claes Teilmans förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 10) 



Aktieägaren Claes Teilman har föreslagit att stämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om 

emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 3 000 000 aktier i bolaget. I det fall samtliga 

teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ökningen av aktiekapitalet uppgå till 125 350,9827 kronor. 

Anledningen till att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att ge tecknarna möjlighet att ta del av Bolagets utveckling på ett 

sätt som gynnar aktieägarna. Innehav av teckningsoptioner för dessa personer kan förväntas höja motivationen i det 

framtida arbetet för bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 8 juli 2009 t.o.m. den 9 juli 2009, 

med rätt för styrelsen att förlänga denna tid. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer Gustaf Hagman, Marcus 

Teilman, Torsten Söderberg, Niklas Lundell, Pekka Seitola och Mårten Ericsson. För varje teckningsoption ska betalas 

ett belopp som svarar mot ett marknadsvärde vilket kommer att fastställas med Black & Scholes värderingsmodell två 

dagar innan teckningen påbörjas. Innehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden 

fr.o.m. den 1 augusti 2009 t.o.m. 29 juli 2011. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 160 % av den genomsnittliga 

volymvägda betalkursen för de femton senaste handelsdagarna före beräkningstillfället med Black & Scholes. Beslutet 

omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vid överteckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till 

tecknat antal teckningsoptioner. Styrelsen har ej deltagit i ärendets beredning. 

 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas 

tillgängliga på bolagets kontor, Skeppargatan 37 i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till 

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  

 

Stockholm i juni 2009 

Stingbet Holding AB (publ) 

STYRELSEN 

 


