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Enjoy Group AB är ett publikt aktiebolag och
bedriver verksamhet under denna associationsform,
vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551).
Bolaget
registrerades
2003-12-23
med
organisationsnummer 556653-2924. Bolaget har
bedrivit nuvarande verksamhet sedan 2001. Nu
gällande firma registrerades 2004-09-15.
Bolaget skall enligt verksamhetsbeskrivningen i
registreringsdokumentet bedriva försäljning av kyloch frysenheter samt butiksinredning, bolaget skall
även äga och förvalta företag och värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet.
Vid ordinarie årsstämma i Enjoy Group AB den 15
februari 2007 beslutades bland annat att företaget
skulle
genomföra
en
nyemission
utan
företrädelserätt för befintliga aktieägare i enlighet
med villkoren i denna sammanfattning.
Bolaget är vid tidpunkten för detta prospekts
framtagande inte inblandat i någon rättslig tvist
eller något skiljeförfarande.
Bolaget skall VPC-anslutas, vilket innebär att det är
VPC som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist
är Bräcke kommun i Jämtland. Adress och
telefonnummer till bolaget är:

Finansinspektionens
godkännande
Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen
om handel med finansiella instrument (1991:980).
Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna
i 2 kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Det innebär inte någon
garanti från Finansinspektionens sida att
sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller
fullständiga.

Enjoy Group AB
Box 153
840 60 BRÄCKE
Tel 0693-661300
www.enjoysales.se

Styrelsens försäkran
Prospektet har upprättats av styrelsen vid Enjoy Group AB med anledning av nyemission och notering på
AktieTorget. Styrelsen för Enjoy Group AB är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att
styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen
känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka
prospektets innebörd. Bolagets revisorer har lämnat ren revisionsrapport för granskade årsbokslut.
Revisionsrapporten jämte årsredovisningar för bolaget kan rekvireras från bolaget eller hämtas från bolagets
hemsida.
Bräcke den 15 februari 2007
Enjoy Group AB (publ)

Gunnar Karlsson

John Andersen

Jan-Martin Rasmussen

Håkan Sjölander

Spridning av prospekt
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller
något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett
sådant land.
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Riskfaktorer
En investering i Enjoy utgör en affärsmöjlighet,
men innebär också betydande risker. Dessa kan
p.g.a.
omvärldsfaktorer
och
bolagets
affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela
det investerade kapitalet kan förloras. För att
bedöma företaget är det viktigare att beakta de
personer som skall driva verksamheten, deras
bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet
som skall bedrivas. Den som överväger att teckna
sig för köp av aktier i Enjoy bör inhämta råd från
kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett
antal riskfaktorer som har betydelse för
bedömningen av företaget och dess aktie.
Riskfaktorerna
är
inte
framställda
i
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande.

tillräcklig omfattning kan påverka bolagets
marknadsvärde.
Produkter
Företagets
huvudprodukt,
kylar
och
butiksinredningar med SwingOut-system, är
produkter som lanserats under de senaste åren.
Produkterna skall nu lanseras på nya marknader i
Europa och USA, men lanseringen kanske inte
når upp till ledningens förväntan. Det kan hända
att konkurrenter tar fram produkter som får
framgång på marknaden.
Marknad
Den marknad bolagets produkter vänder sig till,
domineras av ett fåtal mycket stora aktörer. För
att nå framgång utifrån vad som presenteras i
prospektet krävs att bolagets produkter blir
godkända av dessa multinationella företag.

BOLAGSRISKER
Kort verksamhetshistorik
Företaget Enjoy har i sin nuvarande bolagsform
en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på.
Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet
av att leda och driva företag inom samma
verksamhetsområde.

Patent
En risk är att konkurrerande företag kringgår
patenten och att bolaget inte har tillräckliga
finansiella resurser att försvara eventuella
patentintrång.

Begränsade resurser
Enjoy är trots allt ett litet företag med begränsade
resurser vad gäller ledning, administration och
kapital. För genomförandet av strategin är det av
vikt, att dessa resurser disponeras på ett för
bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolaget
kan misslyckas med att kanalisera resurserna och
därmed
drabbas
av
finansiella
och
verksamhetsrelaterade problem.

MARKNADSRISKER
Aktiens likviditet
Enjoys aktie skall tas upp till handel på
AktieTorget efter genomförd emission, och om
övriga krav från AktieTorget är uppfyllda.
Bolaget är ett mindre bolag med ett mindre antal
aktieägare vilket kommer att göra att handeln i
bolagets aktier blir begränsad. Det kan föreligga
en risk att aktien inte omsätts varje dag och
avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara
betydande. Det finns ingen garanti för att aktier
förvärvade genom nyemissionen kan säljas till
för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given
tidpunkt.

Beroende av nyckelpersoner
Enjoy baserar sin framgång på ett fåtal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Om
nyckelpersoner skulle lämna bolaget skulle detta
kunna ha en negativ effekt på bolagets
utveckling. Bolaget är även i framtiden beroende
av att kunna finna kvalificerade medarbetare.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella
förutsättningar.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget blir
vinstgivande i den omfattning som beskrivits i
detta noteringsprospekt. Det kan hända att det tar
längre tid än beräknat innan bolaget når ett
positivt kassaflöde än vad som förespeglats i
prospektet. Det kan inte uteslutas att Enjoy i
framtiden kan komma att söka nytt externt
kapital. Det finns inga garantier att det i så fall
kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga
villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i

Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. En aktie som Enjoys aktie
påverkas på samma sätt som alla andra aktier av
dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger
kan vara problematiska att förutse och skydda sig
mot.
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Sammanfattning
Den följande sammanfattningen skall ses som en introduktion till prospektet, och innehåller inte
nödvändigtvis all information, som kan vara av betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband
med den föreliggande nyemissionen i Enjoy Group AB. Potentiella investerare bör noggrant läsa hela
prospektet, inklusive kapitlet ”Riskfaktorer”, innan de beslutar sig för att investera i den föreliggande
nyemissionen i Enjoy Group AB. Om en investerare väcker talan hänförligt till uppgifterna i
prospektet vid utländsk domstol, kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för
översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter i sammanfattningen eller en
översättning av denna, endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de
andra delarna i prospektet.

Enjoy i sammandrag
med varumärkesdekor och glasdörrar. Enjoy
däremot har öppna kylar, som skall stimulera
kunden till att göra impulsköp.

Enjoy Group är en koncern specialiserad på
design, utveckling och tillverkning av
kylskåp med varumärkesdekor och specialbutiksinredning
till
restaurang
och
dagligvaruhandeln.
Specialbutiksinredningen består av ett flertal patenterade
lösningar för fyllning av kylskåp och
butiksinredning där de traditionella hyllorna i
kylen och den torra hyllan i butiken ersätts
med SwingOut och SwingOut Roto som:
• Minskar tiden för inplockning av varor
med upp till 75%.
• Minskar svinnet i butiken
• Ökar försäljningen

Genom samarbetet kommer Klimasan att
tillverka och sälja de av Enjoy utvecklade
produkterna under eget varumärke. I ersättning
kommer Enjoy att erhålla en royalty från
Klimasan baserad på antalet sålda enheter..
Viktiga händelser i Enjoys utveckling
2002 Enjoy Sales AB förvärvar i december
inkråmet i Norcool AB av Frigoglass.
2003 Avtal tecknas med Frigoglass om
distribution av bolagets produkter i
Sverige. Enjoy Group AB startas för att
utveckla kylmarknaden i Sverige.

Under våren 2004 startades utvecklingen av
egna produkter under varumärket Enjoy.
Målet med företagets etablering är att bli en
aktad leverantör och producent på marknaden.
Upptagande till handel av bolagets aktie skall
ses som ett led i detta.

2004 Enjoy Sales AB beslutar att inte förlänga
avtalet med Frigoglass efter den 31/12
2004. Enjoy Group börjar utveckla egna
produkter. Före detta tekniske direktören
på Norcool Jan Martin Rasmussen
erbjuds delägarskap i Enjoy Group AB.

Enjoys
största
styrka
är
bolagets
produktkunskaper och de nationella och
internationella kundkontakterna.

2005 Företagets första produkter Enjoy 600
och Enjoy 400 lanseras. Patent erhålls på
Enjoy SwingOut påfyllningssystem för
kylskåp.

All produktutveckling sker på utvecklingsavdelningen i Fredrikstad, Norge, varefter de
utvecklade produkterna produceras på fabriken
i Bräcke, Sverige. I Bräcke har Enjoy en väl
fungerande fabrik för tillverkning av kylskåp.
Bolaget
har
investerat
i
modern
produktionsutrustning och utbildad personal.

2006 I oktober levererades den första SwingOut-butiksinredningen till Ica i Åre.
Bolaget fick i november patent pending
på SwingOut Roto. Enjoy har erhållit ett
s k ”temporary approval”, vilket innebär
att bolaget har rätt att
sälja sina
varumärkesdekorade produkter inom
Pepsi-Cola i hela världen.

När en produkt blivit en volymprodukt flyttas
tillverkningen till Izmir i Turkiet där bolaget
har utvecklat ett nära samarbete inom
produktutveckling, tillverkning och försäljning
med kylskåpstillverkaren Klimasan. Klimasan
är en av Europas största tillverkare av kylskåp
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Affärsidé och organisation
Enjoys affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja kylar, hyllsystem och
butiksinredningar för dagligvaruhandel, för att exponera torra och kylda produkter. Enjoys SwingOut
hyllsystem skall underlätta det dagliga arbetet i butiken och genom en bättre exponering av varorna
skapa merförsäljning. Tillverkning av produkterna skall Enjoy göra i egen regi eller i allians med
andra. Marknadsföring och försäljning av produkterna sker inom Norden direkt av Enjoy. Övriga
världen kan på vissa utvalda marknader bearbetas av bolaget självt, men på andra marknader i
samarbete med andra aktörer eller via licensiering.
Styrelsens, VD och revisor
Företagets styrelse består av:
• Gunnar Karlsson, styrelseordförande
• John Andersen
• Jan-Martin Rasmussen
• Håkan Sjölander, VD
• Tobias Sjölander, suppleant

Revisor är Jens Edlund, Deloitte

Utvald finansiell information
Flerårsöversikt
Koncernen
Nettoomsättning, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Kassalikviditet
Skulder, tkr
Soliditet
Antal anställda
Investeringar

2006
31 102
302
-717
1,3 %
-21,6 %
82,8 %
25 138
11,1 %
24
4 848

2005
21 559
472
-50
2,7 %
-1,2 %
76,0 %
15 689
11,0 %
17
3 417

Moderbolaget
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet
Kassalikviditet

2006
0
-141
4 582
63,4 %
128,2%

2005
0
-21
2 559
40,8 %
175,8%

5

2003/2004
0
-34
78
83,3 %
597,9%

Inbjudan att teckna aktier
Nuvarande verksamhet inom Enjoy Group AB
startade 1/1 2005, men vi ägare har alla varit i
branschen under många år. Vår optimism var
därför enormt stor när vi startade verksamheten.
Redan från början hade vi som målsättning att
bli en etablerad tillverkare och leverantör i
Europa, men vi undersökte även möjligheterna
på USA-marknaden, där vi upplevde att våra
produkter skulle kunna få en stor marknad. En
annan målsättning vi hade var att notera
bolaget inom tre år från starten.
Här är vi
Enjoy har nu åtta egna produkter, där flera av
dem är så unika att de har kunnat patenteras.
Vi anser att våra lösningar för att fylla kylskåp
och butiksinredningar har stora förutsättningar
att bli världsledande produkter på området.

Hit skall vi
Enjoys målsättning är att bli en etablerad
leverantör av de produkter vi utvecklar,
tillverkar och säljer. Marknaden för våra
produkter är i Europa värd många miljarder
kronor varje år. Vi bör, med de unika
produkterna vi har, kunna omsätta 200
miljoner kronor inom en inte alltför avlägsen
framtid. Med en sådan omsättning så kommer
bolaget att också kunna göra ett verkligt bra
resultat.

Enjoy har skapat ett samarbete med Klimasan
från Turkiet, som är en av Europas största
tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor.
Tillsammans skall vi sälja och marknadsföra
de produkter bolaget har utvecklat. Enjoy skall
fortsätta utveckla nya produkter som skall vara
skräddarsydda för bolagets patenterade
SwingOut-produkter. Genom att tillsammans
med Klimasan göra gemensamma inköp av
komponenter, kommer vi att kunna pressa
tillverkningskostnaderna och därmed nå mer
konkurrenskraftiga priser och högre lönsamhet.

Så här gör vi
Redan i vår kommer vi med vår första
utvecklade produkt tillsammans med Klimasan.
Det är en stor öppen kyl som är skräddarsydd
för vår SwingOut Roto. Det är således den
första produkten i en serie produkter som alla
kommer att vara unika med våra SwingOutvagnar.

Enjoy har under de två år bolaget varit
verksamt byggt upp ett återförsäljarnät i hela
Europa. Genom våra försäljningskanaler har
Enjoy sålt flera tusen kylskåp sedan starten
2005.

Våra två första år har varit utveckling,
utveckling och åter utveckling, där vi lagt ner
avsevärda resurser. I och med noteringen av
bolaget går vi in i en ny fas där det är
försäljning som gäller. För att klara detta så
förstärker
vi
vår
organisation
med
nyckelpersoner på flera olika plan. Vi har
anställt en ny marknadschef från den 1 maj
2007. Vi har i dagarna även annonserat efter en
ny ekonomichef och en internationell inköpare.
Förstärkningarna gör vi för att ha ännu bättre
kontroll på våra siffror när allmänheten kan
köpa aktier i bolaget. Med en ny inköpschef, så
är vår målsättning att sänka våra inköpspriser
ensamma eller tillsammans med Klimasan.

Bolagets SwingOut-vagnar för kylar har sålts
till Coca-Cola och Carlsberg i stort antal och
nu är vi klara att lansera denna produktgrupp i
hela världen. Bolagets andra stora produkt,
SwingOut-vagnar för torra varor i butik, har
levererats i ett mindre antal för test. För dessa
vagnar är marknaden betydligt större än för
samma produkter i kylskåp.
Pepsi-Cola har antagit oss som totalleverantör
av produkter. Vi har erhållit ”temporary
approval” för våra produkter, som efter tester
kommer att omvandlas till ”approved”
leverantör till Pepsi-Cola.

Välkommen att teckna aktier i ett spännande
tillväxtbolag.
Håkan Sjölander, VD
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Villkor och anvisningar
Tilldelning kommer att ske i poster om 1 000
aktier. Vid överteckning kan tilldelning
komma att ske med färre antal poster än
anmälan avser. Tilldelning är inte beroende av
när under anmälningstiden anmälningssedeln
lämnas.

Emissionsvolym
Emissionsvolymen är högst 15 120 000 kr, fördelade på 2 400 000 aktier av serie B. Lägsta
volym för att fullfölja emissionen är 1 500 000
aktier.
Försäljningspris
Priset är 6,30 kr per aktie. Courtage tillkommer
ej.

Besked om tilldelning
När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning, vilket
beräknas ske tisdagen den 2 maj 2007. De som
ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädelserätt för
befintliga aktieägare att teckna sig för aktier.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas
senast måndag den 7 maj 2007 (likviddagen)
enligt instruktion på avräkningsnotan. Det
innebär att likviden skall vara Enjoy tillhanda
senast på likviddagen. Aktier som ej betalas i
tid kan komma att överlåtas till annan.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med
den 19 mars till och med den 27 april 2007, då
teckningsanmälan ska vara Aktieinvest AB
tillhanda. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden.
Teckning
Emissionen vänder sig till privata och
institutionella investerare. Teckning ska ske på
särskild teckningsanmälan i poster om 1 000
aktier, dvs en aktiepost kostar 6 300 kronor.
Anmälningssedel medföljer detta prospekt,
men kan även beställas från Enjoy eller
Aktieinvest AB. Ofullständiga eller felaktiga
anmälningssedlar kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälan, som är bindande, ska
insändas till:

Leverans av aktier
Enjoy är anslutet till Värdepapperscentralen
VPC ABs kontobaserade värdepapperssystem.
När betalning erlagts och registrerats, skriver
VPC ut en VP-avi som visar antalet aktier som
registrerats på det VP-konto som angivits på
anmälningssedeln. De aktier som betalas senast
den 7 maj 2007, beräknas finnas tillgängliga på
VP-kontona den 21 maj 2007.
Handel i aktierna
Enjoys aktie kommer efter genomförd
emission och om övriga villkor är uppfyllda att
tas upp till handel på AktieTorget. Första
handelsdag med aktierna på AktieTorget
beräknas ske tisdag den 22 maj 2007. Handelsbeteckningen är ENJO B. En handelspost
uppgår till 500 aktier.

Aktieinvest FK AB
113 89 STOCKHOLM
Tilldelning
Vid överteckning beslutar styrelsen för Enjoy
om tilldelning av aktier. Vid tilldelning
kommer styrelsen att eftersträva att Enjoy får
en bred ägarbas och att förutsättningar för en
god likviditet i handeln med aktien uppnås.

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Direkt efter det att emissionen avslutats och
sammanställts kommer utfallet av emissionen
att offentliggöras genom pressmeddelande.

Handel i aktien
AktieTorget har ansökt om tillstånd att bli ett värdepappersinstitut och därmed få Finansinspektionens
tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med
OMStockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att
den som vill köpa och sälja aktier som handlas på AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekursen för bolagen på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på
Text-TV och i dagstidningarna, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se finns även information
om bolagen.
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Bolagsordning
företrädesrätt). Aktie som inte tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker
med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier
de förut äger och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

Bolagsordning för Enjoy Group AB (publ)
556653-2924, antagen den 15/2-07
§ 1 Firma
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är Enjoy Group
AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Jämtlands (län) och
Bräcke (kommun).

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut
nya aktier endast av serie A eller serie B, skall
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till de antal aktier de förut
äger.

§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva
utveckling, tillverkning och försäljning av kyl- och
frysenheter samt butiksinredning, samt har till
föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt
äga, vidmakthålla, skydda och bevara de
immateriella rättigheter som bolaget äger, bolaget
skall även äga och förvalta företag och värdepapper
samt därmed förenlig verksamhet.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som
finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma
slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom föra
fondemission samt att, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ute aktier av nytt slag.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst
2 000 000 kronor.
§ 5 Aktiernas kvotvärde
Aktiens kvotvärde är 0,10 kr.
§ 6 Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 stycken

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6
styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter.

Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B.
Aktie av serie A är förenad med 10 röster. Aktier av
serie B är förenad med 1 röst.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till
dess nästa årsstämma har hållits.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst
555 570 st och aktie av serie B kan utges till ett
antal av högst 74 001 300 st.

§ 8 Avstämningsförebehåll
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i
aktieboken eller i förteckning enligt ABL 3§ kap 12
skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid
fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare,
samt att utöva aktieägares företrädelserätt att delta i
emission. Avstämningsförbehållet skall börja gälla
från den 1/3-07.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas
(konverteras) till aktie av serie B på begäran av
ägare till sådan aktie av serie A. Framställning
därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse.
Därvid skall anges hur många aktier som önskas
omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att
utan dröjsmål behandla frågor om omvandling till
aktie av serie A vars ägare framställt begäran om
sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål
anmälas för registrering och är verkställd när
registrering skett.

§ 9 Revisorer
En till två revisorer väljs på årsstämma för tiden
intill årsstämma under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsval.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut
nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av
aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till de antal aktier innehavaren förut äger(primär

§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i
Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska
Dagbladet tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman.
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7.

Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorerna.
9. Val till styrelse och i förekommande fall
av revisorer.
Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall
dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken
avseende förhållandena tio dagar före stämman,
dels och anmäla sig till bolaget senast kl 12 den dag
som anges i kallelsen till stämman, varvid antal
biträden skall uppges. Denna dag får ej vara
söndag,
annan
allmän
helgdag,
lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och ej
infalla tidigare än fem vardagar före stämman.
§ 11 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande
och
godkännande
av
röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit
behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen.

§ 12 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1/1-31/12.
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