
 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STRONGHOLD INVEST AB (publ) 

 

Aktieägarna i Stronghold Invest AB (publ), org.nr 556713-9067, kallas härmed till årsstämma 

torsdagen den 20 maj 2021 kl. 18:00 på Kanter Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. 

 

Rätt att delta i stämman 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för 

bolagsstämman den 20 maj 2021. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om 

fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 

motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara högst ett år. 

   

Förslag till dagordning 

1.  Stämmans öppnande. 

2.  Val av ordförande vid stämman. 

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av förslaget till dagordning. 

5. Val av en eller flera justeringsmän. 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut angående 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen  

 och koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och 

 c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

9.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

10. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. 

11.  Beslut angående 

 a) ändring av bolagsordning, 

 b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, och  

 c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.  

12.  Beslut angående uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning. 

13.  Stämmans avslutande. 

  



 

 

Förslag till beslut 

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen 

Styrelsen föreslår att 175 000 000 kronor, motsvarande 175 kronor per aktie, av bolagets vinst 

delas ut till aktieägarna, att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning samt att styrelsen 

bemyndigas att fastställa betalningsdag.  

 

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen och att revisorn ska arvoderas enligt 

löpande räkning.  

 

Punkt 10: Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 

Styrelsen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta 

ordinarie ledamöter utan suppleanter, att Anders Böös, Johan Edenström, Urban Edenström, 

Anders Lönnqvist, Mikael Lövgren, Risto Silander, Håkan Johansson och Petra Scharin 

omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att det registrerade 

revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Jonas Ståhlberg, omväljs som revisor 

för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 

Punkt 11: Beslut angående a) ändring av bolagsordning, b) minskning av aktiekapitalet genom 

indragning av aktier och c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

Styrelsens förslag enligt punkterna a) – c) nedan ska antas såsom ett beslut. 

 

a) Ändring av bolagsordning 

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier som 

föreslås i punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens 

gränser för antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse. 

”5 § Antal aktier 

Bolaget skall ha lägst 900 000 och högst 3 600 000 aktier.” 

 

b) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 

374 000 kronor genom indragning (inlösen) av högst 37 400 aktier av serie A. Ändamålet med 

minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till bolagets aktieägare. Minskningen sker 

genom indragning av högst 37 400 aktier enligt följande. 



 

 

Aktieägare Antal aktier 

Servisen Investment Management AB, 556475-3191  

Anders Böös AB, 556630-8838 

Sofielund Invest AB, 559298-0105 

Högst 22 400 aktier av serie A 

Högst 5 000 aktier av serie A 

Högst 10 000 aktier av serie A 

Totalt:   Högst 37 400 aktier av serie A 

 

Den vars aktier dras in anmäler sig genom att underrätta styrelsen att den önskar utnyttja sin 

rätt till inlösen senast dagen för stämman. 

För varje aktie av serie A som löses in ska utbetalas ett kontant belopp om 3 922 kronor 

(inlösenbeloppet), vilket överstiger aktiens kvotvärde med 3 912 kronor före den uppdelning 

av aktier som föreslås i punkt 12 nedan. 

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast fem bankdagar efter att beslutet om minskning 

av aktiekapitalet och fondemission har registrerats hos Bolagsverket. 

Beslut om minskning av aktiekapital enligt denna punkt 11 b) förutsätter att bolagsordningen 

ändras på det sätt som föreslås i punkten a) ovan. 

Om inlösen sker av det högsta antalet aktier enligt ovan, dvs. 37 400 aktier, kommer totalt 

146 682 800 kronor att utbetalas till aktieägarna, motsvarande en minskning av aktiekapitalet 

om 374 000 kronor. Efter genomförd minskning kommer aktiekapitalet i bolaget således att 

uppgå till 9 626 000 kronor fördelat på sammanlagt 962 600 aktier. 

 

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen 

Skälet till att inte alla aktieägare har rätt att få sina aktieägare inlösta har sin grund i en 

överenskommelse mellan aktieägarna. 

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän 

domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkten c) nedan, 

innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Minskningen 

och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, vad 

avser minskningen, av denna punkt b) och, vad avser fondemissionen, av punkten c) nedan. 

 

c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 374 000 kronor 

genom fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter 

genomförd minskning av aktiekapitalet (med det högsta möjliga beloppet) enligt punkten b) 

ovan. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från bolagets fria egna kapital 

och inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Förutsatt att 

minskningen av aktiekapitalet enligt punkten b) sker med det högsta möjliga beloppet, dvs. 

374 000 kronor, kommer bolagets aktiekapital efter genomförd fondemission att uppgå till 



 

 

10 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 962 600 aktier, var och en med ett kvotvärde om 

cirka 10,3885 kronor. 

 

Bemyndigande 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 

Punkt 12: Beslut angående uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning 

I syfte att underlätta omsättningen av bolagets aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman 

beslutar om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit), varigenom varje befintlig aktie 

delas upp i hundra aktier (100:1), och att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 

i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse. 

”5 § Antal aktier 

Bolaget skall ha lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier.” 

Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier i bolaget, efter inlösen och fondemission 

enligt punkten 11 ovan, förutsatt att inlösen sker av det högsta möjliga antalet aktier enligt 

punkten 11 b), att uppgå till 96 260 000, varav samtliga av serie A och var och en med ett 

kvotvärde om cirka 0,103885 kronor. 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 

Särskilda majoritetskrav 

För giltiga beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst 

två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. 

 

Handlingar 

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt andra 

dokument till stämman, inklusive ett fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för 

aktieägare på bolagets hemsida (www.stronghold.se) senast den 29 april 2021 och kommer även 

att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som 

begär det och uppger sin postadress. 

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden 

som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan 

http://www.stronghold.se/


 

 

inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets 

förhållande till annat koncernbolag. 

 

Stockholm i april 2021 

STRONGHOLD INVEST AB (publ) 

Styrelsen 



FULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas ____________________, pers.nr ___________, att vid årsstämma i Stronghold Invest AB 

(publ), org. nr 556713-9067, den 20 maj 2021 företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. 

 

Denna fullmakt gäller i ett år från dagen för utfärdandet. 

 

Aktieägarens namn 
 

 

Pers.nr/Org.nr 

 

 
Ort och datum 
 

 

Telefonnr dagtid 
 

 
Namnteckning och namnförtydligande 
 
 
 
______________________________________________ 
 

 
 

 

 


