
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I  
VEG OF LUND AB  

 
Aktieägarna i Veg of Lund AB, org.nr 559054-4655, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober 
2019 kl. 15.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. 
 
Rätt till deltagande 
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken avseende förhållandena den 25 oktober 2019, dels senast den 25 oktober 2019 till bolaget 
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske via e-post till vegoflund@fredersen.se. Vid 
anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i 
förekommande fall, antal biträden (högst två). 
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. 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 måste vara verkställd senast den 25 oktober 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos 
den som förvaltar aktierna.  
 
Fullmakt 
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara 
skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av 
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. 
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska 
personen. Fullmaktsformulär bifogat. 
 
Förslag till dagordning  
1) Stämman öppnas 
2) Val av ordförande vid stämman  
3) Upprättande och godkännande av röstlängd 
4) Val av en eller två justeringsmän 
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) Godkännande av dagordningen 
7) Beslut om antal styrelseledamöter 
8) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier 
9) Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen 
10) Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
11) Bemyndigande till VD att vidta justeringar 
12) Stämman avslutas  
 
Beslutsförslag 
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7) 
Det noteras att Christine Widstrand begärt utträde ur styrelsen. Stämman föreslås besluta att styrelsen ska 
bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt om entledigande av Christine Widstrand som 
styrelseledamot. 
 
Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier 
(punkt 8) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission innebärande att aktiekapitalet ökas med 
423 360 kronor till 501 760 kronor. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med tillförs från fritt eget kapital. 
Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökar kvotvärdet för bolagets 
aktier till 6,4 öre per aktie. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen. 
 
Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman. 
 
Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (punkt 9) 
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om byte av bolagskategori från privat till publikt samt att 
ändra bolagets bolagsordning på i huvudsak följande sätt: 
 

- Ändring av § 1 enligt följande: Byte av ordet ”firma” till ”företagsnamn” samt införande av ”(publ)” 
efter bolagets företagsnamn i syfte att bolaget ska byta bolagskategori från privat till publikt bolag.  



 
 

 
  

- Ändring av aktiekapital i § 4 på så sätt att aktiekapitalgränserna ändras från ”lägst 50 000 kronor 
och högst 200 000 kronor” till ”lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor”. 

- Ändring av antalet aktier i § 5 på så sätt att antalet aktier ändras från ”lägst 5 000 000 och högst 
20 000 000” till ”lägst 7 812 500 och högst 31 250 000”. 

- Ändring i § 8 första stycket från att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller 
e-post till följande: 
 
”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens 
Industri.” 

 
Efter ändringen har bolagsordningen lydelsen enligt Bilaga 1.  
 
Handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman. 
 
Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller 
emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport 
eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 
Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska 
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för 
aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så 
ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar.  
 
Bemyndigande till VD att vidta justeringar (punkt 11) 
Styrelsen föreslår att VD eller den VD utser befullmäktigas att vidta de smärre förändringar i besluten vid 
stämman som kan krävas för verkställande eller registrering av desamma. 
 
Övrig information 
Beslut under punkterna 9) och 10) ovan är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Fullständiga förslag hålls tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före stämman. Kopior 
av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
 

Malmö den 17 oktober 2019 
Veg of Lund AB  

Styrelsen 



BOLAGSORDNING FÖR VEG OF LUND AB (PUBL) 

Org.nr 559054-4655 

Antagen på extra bolagsstämma den 31 oktober 2019. 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Veg of Lund AB (publ).  

§ 2 Styrelsens säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, produktion, distribution, försäljning, 
marknadsföring och export av hälsosamma och smakrika livsmedel samt därmed förenlig 
verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 7 812 500 och högst 31 250 000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några 
suppleanter.  

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (eller 
registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter, som i förekommande fall 
också ska vara auktoriserade.  

 

 



§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i 
Dagens Industri.  

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren 
gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

§ 9 Ärenden på årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska, 
förutom där bolaget har sitt säte, få hållas i Lunds kommun.  

På stämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i 
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut 

a) om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen,  

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn.  

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 



§ 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är 1/1-31/12. 

§ 11 Avstämningsregister  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  

 

_______________________ 

 



Rösträttsfullmakt 
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att utöva nedanstående aktieägares rätt vid 
bolagsstämma i Veg of Lund AB. 
 
Fullmakten ska gälla  
☐ endast vid den stämma som hålls den:     
 

☐ till och med den (ange datum; högst ett  
år från fullmaktens utfärdande):      
 
 
Ombud  

Namn:  Personnr:  

Postadress:  Telefonnummer (dagtid):  

 
 
Aktieägare 

Namn:  Person- eller org. nr: 

Postadress: Telefonnummer (dagtid): 

Ort och datum: 

Underskrift av aktieägare eller aktieägares företrädare: 

Namnförtydligande: 

 
Observera att om aktieägaren är en juridisk person ska behöriga firmatecknare underteckna fullmakten 
och behörighetshandlingar bifogas. 
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