
Hubory AB 
556934-2495 
Extra bolagsstämma 

 

 
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2022 kl. 10 i 
A-House lokaler , Östermalmsgatan 26 A i Stockholm. 
  

 
ANMÄLAN M.M. 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall 

- dels senast den 3 november 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 november 2022. Anmälan skall ske per e-mail 

anki@hubory.se. 

 
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, 

e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare 

som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida 

www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt 
för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 

motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan 

stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet 
eller den längre 

 

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 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 3 november 2022. 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 4 november 

2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 

I Hubory AB finns 58,329,182 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. Beslut om nyemission 

7. Stämmans avslutande 
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Förslag till beslut 

Punkt 6  - Beslut om nyemission  

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman den 11 november 2022, att besluta om att genomföra en 

nyemission av 34 639 616 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna de 

nyemitterade aktierna ska tillkomma Caprica AB, Lux et Veritas AB och Dividend Sweden AB, enligt 

nedan.  

Tecknare  Skuld 221111  Antal aktier  

Capricia AB  892 725  17 854 501 

Lux et Veritas AB 499 493  9 989 861 

Dividend Sweden AB 339 763  6 795 254 

Totalt  1 731 981  34 639 616 

 

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget med anledning av 

att kontanta medel utlånats från de teckningsberättigade. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor för 

varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske den 11 november 

2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas 

genom kvittning samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 297 900,70 kr. De nya 

aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 

närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Skälet till avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med de teckningsberättigade om kvittning. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl 

de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

A. UPPLYSNINGAR 
Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen 
hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.hubory.se. 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 i oktober 2022 

Styrelsen i Hubory AB 


