
Hubory AB 
556934-2495 
Ordinarie bolagsstämma 
 
 
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 26 april 2019 kl. 15.00 i bolagets 
lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.  
  
 
ANMÄLAN M.M. 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall 
- dels senast den 18 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 18 april 2019. Anmälan skall ske per e-mail 
info@hubory.se eller skriftligen till bolaget under adress: Östermalmsgatan 87E, 114 59 Stockholm. 
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som 
företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person 
skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar 
behörig firmatecknare.  
 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 
18 april 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan 
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 april 2019. 

I Hubory AB finns 40,000,000 st aktier, med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Val av ordförande och protokollförare på stämman 
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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut angående: 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna. 
9. Val av: 

a) Styrelseledamöter 
b) Revisor 

 
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 
11. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
12. Stämmans avslutande 
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  FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 
Punkt 10. – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission: 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med 
upp till 10,000,000 aktier. 
 
 
Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen under paragraf 4 & 5 gällande 
gränser för aktiekapital och antal aktier. Den nya lydelsen i bolagsordningen blir den som följer: 
 
 
§ 4 AKTIEKAPITAL 
 
 Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr. 

 
§ 5 ANTAL AKTIER 
 

 Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.  

 
 
 
 

Stockholm 29 mars 2019 

                                               Styrelsen i Hubory AB 


