
 

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) 

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till 

extra bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 16:00 i bolagets lokaler, 

Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Rösträttsregistrering börjar klockan 

15:30 och avslutas när stämman öppnas. 

Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska 

 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 oktober 

2019 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 

 anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast fredagen den 18 oktober 2019, under 

adress Paynova AB, Extra bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via e-post till 

anm@paynova.com.  

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och 

telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. 

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. 

Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste inregistrera 

aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. 

Sådan registrering måste vara verkställd senast den fredagen den 18 oktober 2019 och bör begäras i 

god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. 

Ombud m m 

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig 

och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i 

fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt 

utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller 

motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra 

bolagsstämman skickas till Paynova AB, Extra bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. 



 

 

 

 

Förslag till dagordning  

1. Bolagsstämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet  

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission  

8. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission 

9. Bolagsstämmans avslutande 

Styrelsens förslag 

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 545 455 

kronor genom riktad nyemission av högst 545 455 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor 

gälla.  

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma Atlantis Vest AS.  

 

2. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget på ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till erforderligt kapital, dels att Atlantis Vest AS 

bedöms vara en engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde till 

bolaget och därmed dess aktieägare. 

 

3. Teckningskursen ska vara 11 kronor per aktie.  

 

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast den 6 december 

2019. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

 

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos 

Euroclear Sweden AB. 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan 

visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras 

för genomförande av besluten.  

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 



 

 

 

 

Ärende 8 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 742 

577 kronor genom nyemission av högst 1 742 577 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor 

gälla. 

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 november 2019. 

 

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en 

(1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter ska 

berättiga till teckning av en (1) ny aktie.  

 

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas aktieägare som tecknat aktier utan 

företrädesrätt, i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, 

varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts 

i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att 

teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda 

emissionsgarantierna. 

 

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 14 november 2019 till och med 

den 28 november 2019, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista 

meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga 

teckningstiden. 

 

5. Teckningskursen ska vara 11 kronor per aktie. 

 

6. Teckning med företrädesrätt ska ske på teckningslista inom den första tid som anges i 

punkt 4 ovan. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 6 december 

2019. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. 

 

7. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom den första tid 

som anges i punkt 4 ovan, utom för garanterna som tecknar inom den andra tid som anges i 

punkt 4 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på 

avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. 

 

8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos 

Euroclear Sweden AB. 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan 

visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras 

för genomförande av besluten. 

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. 



 

 

 

 

Övrig information 

Majoritetskrav 

Beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Beslut 

enligt punkt 8 kan fattas med enkel majoritet. 

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget 

till 6 970 309. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_____________________ 

 

Stämmohandlingar 

Styrelsens fullständiga förslag jämte anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att 

finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats 

www.paynova.com, från och med den 1 oktober 2019. Ovanstående handlingar kommer även att 

skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

_____________________ 

Stockholm i oktober 2019  

Paynova AB (publ) 

Styrelsen 

 


