
Årsstämma i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 (”Bolaget”) 

 

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till årsstämma. 

 

Plats: Bolagets kontor på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. 

Tid:  Torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.00. Vid 12.30 serveras lättare förtäring fram till 

årsstämmans början 13.00. 

Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: 

• dels vara upptagen i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken fredagen den 27 mars 2020, 

• dels skriftligen anmäla sitt deltagande till Bolaget per post, Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 

Malmö, eller via e-mail, peter@plexian.se, varvid anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast 

den 27 mars 2020. Anmälan via e-mail ska bekräftas av Bolaget. Aktieägare får vid årsstämman 

medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan därom enligt ovan.  

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn 

9. Val till styrelsen och av revisor 

10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission 

11. Stämman avslutas. 

Beslutsförslag 

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Hans Pihl väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7b) – Förslag till beslut om resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets förlust balanseras i ny räkning. 



Punkt 8 – Förslag till beslut om arvoden till styrelsen och revisorn 

Styrelsearvode föreslås utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt 1 prisbasbelopp 

vardera till de externa styrelseledamöterna. Inget arvode för styrelsearbete ska utgå till Sami Sulieman. 

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 9 – Förslag till val till styrelsen och av revisor 

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, utan suppleant. 

Styrelsen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Sami Sulieman, Sven Göran Estwall, Hans Pihl och 

Cecilia Wallersköld. Hans Pihl föreslås till styrelseordförande. 

Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag ska utses och att omval av det registrerade 

revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska ske. PricewaterhouseCoopers AB har härvid 

meddelat att om stämman beslutar anta förslaget kommer auktoriserade revisorn Mattias Lamme utses 

till huvudansvarig revisor. 

Punkt 10 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av 

aktiekapitalet genom nyemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 

fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

i den mån nyemissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emissioner kan ske med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till en teckningskurs som styrelsen bedömer som 

marknadsmässig, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen 

ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan 

ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.  

Majoritetskrav 

Beslut enligt punkt 10 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig 

skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av 

Bolagets ekonomiska situation. 

Tillgängliga handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar, 

inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 12 mars 2020 att finnas 

tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida, www.plexian.se. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om 

deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas 

för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf.  

_______________ 

Malmö i mars 2020 

Plexian AB (publ) 

Styrelsen 

http://www.plexian.se/
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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