
Hubory AB 
556934-2495 
Ordinarie bolagsstämma 
 
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 09.00 i bolagets 
lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.  
  
ANMÄLAN M.M. 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall 
- dels senast den 22 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 22 juni 2020. Anmälan skall ske per e-mail till 
info@hubory.se. 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 
22 juni 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering 
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 juni 2020. 

I Hubory AB finns 48,187,500 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. Stämmans avslutande 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 10. – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission: 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler 
och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för 
vad bolagsordningen tillåter. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig 
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med 
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare 
rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av 
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, 
www.hubory.se senast tre veckor före stämman. Övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget 
och på bolagets hemsida www.hubory.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna 
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att 
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

 
Stockholm 1 juni 2020 

                                               Styrelsen i Hubory AB 


