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Kallelse till extra bolagsstämma i Eways AB 
 
Aktieägarna i Eways AB, org.nr 556167-9720, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma 
torsdagen den 19 januari 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Invernessvägen 2, vån. 6, i Stocksund. 
 
Rätt att delta i stämman 
För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare: 
 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen 
onsdagen den 11 januari 2023, och 
 

• dels senast fredagen den 13 januari 2023 skriftligen anmäla sig och eventuella biträden (högst 
två) enligt följande: 

i.  per post till Eways AB, Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund (vänligen märk brevet 
"Registrering Extra Bolagsstämma Eways AB"); eller 

ii. via e-post till ikon.hedefalk@eways.se (vänligen ange "Registrering Extra Bolagsstämma 
Eways AB"). 

 
I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, 
telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan 
bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till 
stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. 
Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 11 januari 2023 och aktieägare måste 
således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare 
har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 januari 2023 
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande 
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga 
firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till 
längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att 
underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via 
e-post enligt ovan senast den 13 januari 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även 
uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, 
www.eways.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller flera justeringspersoner. 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier. 
7. Stämmans avslutande. 

 
Förslag till beslut 
 
Punkt 1: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman 
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Styrelsen föreslår att Niclas Sahlgren, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller den 
han anvisar. 
 
Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd 
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, 
baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB, och kontrollerats av 
justeringspersonen. 
 
Punkt 3: Val av en eller flera justeringspersoner 
Styrelsen föreslår Ikon Hedefalk till justeringsperson eller, vid förhinder, den hon anvisar. 
Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster 
blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 
 
Punkt 5: Godkännande av dagordning 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan. 
 
Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 
Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, 
om emission av högst 25 424 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande: 
 
Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 12 712 kronor. 
 
Teckningskursen för aktierna ska vara 590 kronor per aktie, totalt 15 000 160 kronor om samtliga aktier 
tecknas. 
 
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

  
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
AltoCumulus Investment AB. 
 
Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 31 december 2022. Styrelsen har rätt att 
förlänga teckningstiden. 

 
Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast 9 januari 2023. Styrelsen har rätt att 
förlänga tiden för betalning. 
 
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i 
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 
 
Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, 
är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta 
tillväxt. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission och kommit fram 
till att en riktad nyemission är mest fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare i detta fall av de skäl 
som anges ovan. Teckningskursen har bestämts utifrån ett beräknat marknadsvärde, med avdrag för 
erforderlig rabatt för att kunna genomföra nyemissionen. 
 
Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må 
behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 
 
Antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 1 100 000. Bolaget äger 
inga egna aktier. 
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Övrigt 
Kopior på fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas 
tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på dess adress Eways AB, 
Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund, senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan 
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. 
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 
Hantering av personuppgifter 
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 
 

* * * * * 

Stockholm i januari 2023  
Eways AB 
Styrelsen 


