
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUBORY AB 
 

 
Aktieägarna i Hubory AB, 556934-2495, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021.  
 
 
Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan 
fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att 
utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade 
besluten offentliggörs den 9 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt. 
 
 
 ANMÄLAN M.M. 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska 
- dels senast den 1 juni vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
- dels anmäla sig senast den 8 juni genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken 
poströstning så att poströsten är Hubory tillhanda senast 8 juni.  
 
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller 
följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste 
sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 1 juni 2021. Sådan omregistrering 
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn 
måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. 
Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av 
förvaltaren senast den 3 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
Poströstning 
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 
och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret 
finns tillgängligt på bolagets hemsida, hubory.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär 
skickas via e-post till info@hubory.se Ifyllt formulär ska vara Hubory tillhanda senast den 8 juni 2021. 
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela 
poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 
 
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida 
hubory.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling bifogas formuläret. 
 

 
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 
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10. Beslut om ändring av bolagsordningen 
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet 
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner 
13. Stämmans avslutande 

   
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna: 
 
Det föreslås att inget arvode utgår till ledamöter. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning. 
 
Punkt 9. a) Val av styrelseledamöter: 
 
Aktieägare, om ca 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant. Vidare föreslås att 
Patrick Brandin, Patric Sjölund, Anders Alstrin, Ann-Christin Engman och Dan Walker omväljs till 
styrelseledamöter. Patric Sjölund föreslås väljas till ordförande 
 
Punkt 9. b) Val av revisor: 
 
Till revisor föreslås omval av Johan Kaijser.  
 
 
Punkt 10. – Beslut om ändring av bolagsordningen: 
 
Styrelsen föreslår årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, enligt nedan, detta för att 
möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11 på dagordningen.  
 
Nuvarande lydelse: 
 
”§1.  FIRMA 
 
 Bolagets firma är Hubory AB (publ). 
 
§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 och högst 160 000 000.” 
 

 
Föreslagna lydelse: 
 
” §1.  FÖRETAGSNAMN 
 
 Bolagets företagsnamn är Hubory AB (publ). 
 
 
 
§4.  AKTIEKAPITAL 
  

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. 
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§5.  ANTAL AKTIER  
  

Antalet aktier skall vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000.” 
 

 
Punkt 11. – Beslut om minskning av aktiekapitalet: 
 
Styrelsen föreslår årsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital med 1 073 256,9488 kronor 
utan indragning av aktier för täckning av förlust. Efter minskning uppgår bolagets aktiekapital till 501 
630,9652 kronor. Aktiens kvotvärde är efter minskningen av aktiekapital 0,0086 kronor. Beslutet 
förutsätter ändring av bolagsordningen. 
 
Punkt 12. – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner: 
 
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. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkt 10 - 12 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Handlingar 

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, 
www.hubory.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som 
begär det och uppger sin postadress.  

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget 
senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast söndagen den 30 maj 2021, till Hubory AB, 
Östermalmsgatan 87E, 114 59 Stockholm eller via e-post till info@hubory.se. Upplysningarna lämnas 
genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida hubory.se senast fredagen den 4 juni 2021. 
Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin 
adress. 

I Hubory AB finns 58 329 182 aktier, med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 

 
Stockholm 10 maj 2021 

Styrelsen i Hubory AB 


