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KALLELSE 

 

Indevex AB (publ) håller extrainsatt bolagsstämma den 14 december 2021 kl. 

14:00 på Långtorpsvägen 25b, Norrköping. 

1. Rätt att deltaga. Anmälan. 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i aktieboken på 

dagen för stämman och dels anmäla deltagande till bolaget senast 10 december 

2021 kl 12.00. Anmälan kan ske via email info@indevex.com eller per post till 

Indevex AB, Smedjegatan 10, 35246 Växjö. (Vid anmälan bör uppges namn, 

personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Fullmakt 

får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 

5 år). Blankett finns tillgänglig på bolagets huvudkontor. 

2. Ärenden på stämman 

2.1 Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Godkännande av dagordning; 

5. Val av justeringsperson; 

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Handlingar enligt aktiebolagslagen; 

8. Ändring av bolagsordning; 

9. Beslut om nyemission; 

10. Stämmans avslutande. 

2.2 Ändring av bolagsordning (punkt 8 på dagordningen) 

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen: 

(i) Ändring av aktiekapitalet från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 

kronor till lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor 

(ii) Ändring av det totala antalet antal aktier från lägst 20 000 000 aktier och 

högst 80 000 000 aktier till lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 

aktier. 

2.3 Beslut om nyemission (punkt 9 på dagordningen) 

(i) Styrelsen föreslår stämman besluta om utgivande av nya aktier genom en 

företrädesemission där nuvarande ägare har rätt till teckning pro-rata efter 
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sitt nuvarande innehav. Subsidiär teckningsrätt tillkommer aktieägare enligt 

bolagsordningens § 5, 4 stycket.  

(ii) Antalet nya aktier som ska kunna utges ska vara totalt högst 75 000 000 av 

serie A, motsvarande ett aktiekapital av högst 5 250 000 kronor. De nya 

aktier som tecknas ska kunna utges mot kvittning av fordran eller kontant 

betalning. Kvittningsrätt tillkommer Trading House Scandinavia AB. 

(iii) Teckningskursen föreslås vara 7 öre per serie A aktie och beräknas tillföra 

bolaget ett kapital på upp till 5 250 000 kronor 

3. Handlingar 

Styrelsens yttranden, revisorns yttranden över styrelsens yttranden samt styrelsens 

förslag till nyemission som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 

respektive 8 på den föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets 

huvudkontor för aktieägarna två veckor före stämman. 

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin 

postadress. 

___________________ 

Norrköping 11 November 2021 

Indevex AB (publ) 

 

Styrelsen 

 


