
Kallelse till extra bolagsstämma i INBooks AB (publ)
Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 
den 22 november 2022 kl 10.30 i bolagets lokaler på Storgatan 82A i Växjö.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken per måndagen den 14 november 2022, och dels senast den 17 november 2022 anmäla 
sig till stämman antingen per post till INBooks AB (publ) Storgatan 82A, 352 46 Växjö eller per e-
post på anmalan@inbooks.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om 
aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir 
upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 november 2022. Sådan registrering kan vara 
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i 
förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 16 
november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för 
den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman 
insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller 
den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär 
tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida inbooks.se. 

Aktieägares rätt att erhålla 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 förhållanden som kan 
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Förslag till dagordning
• Öppnande av stämman
• Val av ordförande vid stämman 
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av två justeringspersoner
• Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
• Godkännande av dagordning
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
• Fastställande av antalet ledamöter
• Avslutande av stämman

__________________________________________________________ 

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och inom ramen för gällande bolagsordning, fatta beslut om nyemission av aktier 
och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med 
bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, 
att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt 
ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på 
marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen 



bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan 
visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Bemyndigandet ersätter det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

Punkt 8 – Fastställande av antalet ledamöter
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie 
ledamöter. 

Majoritetskrav 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 i förslaget till dagordning krävs att 
stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter 
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy 
som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/
Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 182 493 735 aktier och 182 493 735 röster.

INBooks AB
Styrelsen


