Kallelse till
Extra Bolagsstämma i Indevex AB (publ), reg nr 556263-7149
Tid och plats; Aktieägarna i Indevex AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till Extra Bolagsstämma
(”Stämman”) kl 10.00, torsdagen 16 augusti 2018 i ALMIs lokaler Vasagatan 11, Stockholm.
Rätt att deltaga; Aktieägare som önskar deltaga i Stämman ska dels vara införd i aktieboken på
dagen för Stämman och dels anmäla deltagande till Bolaget senast torsdagen den 13 augusti
2018 kl 12.00. Anmälan kan ske per post till Indevex AB, Stora Torget 3C, 598 37 Vimmerby eller
email info@indevex.com.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av Stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
(i) Styrelsen föreslår stämman besluta om ändring av bolagsordningens §2 Säte - bolagets
säte ändras från Lunds kommun till Norrköpings kommun.
(ii) Styrelsen föreslår stämman besluta om ändring av bolagsordningens §5 Antal aktier ökning av det totalt högsta antalet aktier som kan utges till åttio miljoner (80 000 000)
varav som högst åttio miljoner (80 000 000) aktier av serie A och som högst tjugo
miljoner (20 000 000) aktier av serie B.
7. Beslut om nyemission
(i) Styrelsen föreslår stämman besluta om utgivande av nya aktier genom en
företrädesemission där nuvarande ägare har rätt till teckning pro-rata efter sitt
nuvarande innehav.
Subsidiär teckningsrätt tillkommer aktieägare enligt bolagsordningens § 5, 4 stycket.
(ii) Antalet nya aktier som ska kunna utges ska vara totalt högst 22 572 760 av serie A,
motsvarande ett aktiekapital av högst 1 128 638 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 50 öre per serie A aktie och beräknas tillföra bolaget ett
kapital på upp till 11 286 380 kronor.
8. Övriga frågor
9. Avslutande av stämman
Övrigt; Beslutsunderlag att behandlas på Stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
huvudkontor från två veckor före Stämman. Vidare information: VD Piret Roos på telefon +372
51 129 52.
Fullmakt; Aktieägare kan välja att lämna fullmakt för att avlämna sina röster. Blankett finns
tillgänglig hos Bolaget.
Lund i 11 Juli 2018
Indevex AB (publ)
Styrelsen

