
 
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i eddbee group AB (publ) 

Aktieägarna i eddbee group AB (publ), org. nr 559084–0897 ("Bolaget") kallas härmed till extra 

bolagsstämma att hållas med enbart poströstning torsdagen den 12 augusti 2021. Med anledning av 

risken försmittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras med 

enbart poströstning före stämman, i enlighet med tillfällig lagstiftning. Detta innebär att 

bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. 

 

ANMÄLAN M.M. 

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 4 augusti 2021, dels anmäla sitt deltagande genom 

att avge sin poströst enligt anvisningar underrubriken ”Information om poströstning” nedan så att 

poströsten är eddbee group AB tillhanda senast onsdagen den 11 augusti 2021. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, 

låta inregistrerasina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i 

aktieboken per den 4 augusti 2021.  Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). 

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares 

rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare 

har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 6 augusti 2021 

kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

INFORMATION OM POSTRÖSTNING 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag 

(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlättagenomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Förpoströstning ska ett särskilt formuläranvändas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på 

Bolagets webbplats www.eddbeegroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas 

med post till eddbee group AB (publ), ”Extrabolagsstämma”, Box 7033, 402 31 Göteborg eller med e-

post till invest@eddbee.com. Ifyllt formulär ska vara eddbee group AB (publ) tillhanda senast onsdagen 

den 11 augusti 2021. 

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den 

föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren 

förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det 

eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Om aktieägare poströstar 

genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas 

poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats 

www.eddbeegroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling bifogas formuläret. 

 



FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Val av styrelse 

8. Ändring i bolagsordning 

9. Beslut om nyemission 

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera personal- och/eller teckningsoptioner 

11. Stämmans avslutande  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Föreslås att Sven-Olof Nilsson väljs till ordförande på bolagsstämman.  

Godkännande av röstlängd (punkt 3) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på 

bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och som 

kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna. 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4) 

Föreslås att till justeringsman välja Milenko Gabrilo eller, vid dennes förhinder, en person som 

ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera 

röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad. 

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning. 

Val av styrelse (punkt 7) 

De största aktieägarna har lämnat följande förslag om styrelse:  nyval av Fia Holmström som 

styrelseledamot samt omval av Patrik Mårtensson, Sven-Olof Nilsson och Milenko Gabrilo som 

styrelseledamöter och Marcus Wenander som styrelsesuppleant. Patrik Mårtensson föreslås väljas 

som styrelseordförande. 

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8) 

På grund av nytt aktieslag föreslår styrelsen att ändra §5 till följande lydelse: 

”Olika företrädesrätt 

Aktierna ska kunna ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 80 000 000 och serie B till ett antal 

av högst 288 000 000 och serie C till ett antal av högst 32 000 000. Aktie av serie A medför tio röster 

och aktie av serie B en röst och aktie av serie C en röst.” 

Styrelsen förslår att införa en ny bestämmelse §5.1 Vinstutdelning med följande lydelse: 



”Vinstutdelning. Alla aktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning med 

företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla: 

Aktier av serie C skall först få två separata utdelningar per aktie innan annan utdelning sker.” 

Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 9) 

eddbee group AB har beslutat att genomföra en nyemission av nya C aktier med en röst per aktie 

med ett kvotvärde om 0,005 SEK (”Bolaget”) föreslår därför att bolagsstämman beslutar att Bolagets 

aktiekapital ska ökas med högst 160 000 SEK genom en nyemission av C aktier utan företräde för 

bolagets aktieägare genom utgivande av högst 32 000 000 C aktier till kursen 0.62 SEK. Rätt till 

utdelning, företrädesrätt aktier av serie C skall först få två separata utdelningar per aktie innan annan 

utdelning sker. Teckning samt betalning sker senast den 20 december 2021. Styrelsen har rätt att 

förlänga teckningstid samt betalningstid. 

• Aktiekapitalet kan öka med högst 160 000 SEK genom utgivande av högst 32 000 000 nya 

aktier av serie C till nominellt värde 0,005 SEK. De nya C aktierna emitteras till en kurs om 

0,62 kr per aktie vilket bedöms vara ett ungefärligt marknadsvärde för aktien. Maximalt 

emissionsbelopp kan därmed bli 19 840 000 kr.  

• Överkursen skall föras till fri överkursfond. 

• Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till 

serie B med en röst per aktie. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera personal- och/eller teckningsoptioner (punkt 10) 

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa 

årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta att emittera personal- och/eller teckningsoptioner, med 

eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio procent av 

det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport 

och/eller genom kvittning. 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i 

samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).  

En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress eddbee group AB 

(publ), Box 7033, 402 31 Göteborg, eller med e-post till sven- olof@eddbee.com, senast tio dagar före 

extrabolagsstämma. Styrelsen och den verkställandedirektören ska, om någon aktieägare begär det 

och styrelsen anseratt det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem 

tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före extrabolagsstämma. Upplysningarna ska 

också inom samma tid skickas till den aktieägare som harbegärt dem och uppgett sin postadress, samt 

hållas tillgängliga föraktieägarna på webbplatsen. Upplysningsplikten avseräven Bolagets förhållande 

till annat koncernföretag. 

 

 

 



BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

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

tillgänglig på Euroclears webbplats. 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf 

 

***** 

Göteborg i juli 2021 

eddbee group AB (publ) 

Styrelsen 
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För mer information kontakta gärna: 
Sven-Olof Nilsson, VD  |  0706-884800 
sven-olof@eddbee.com  |  www.eddbee.com 
 
eddbee group AB (publ) är verksamma inom skill games och fintech med fokus på unika 
interaktiva digitala plattformar inom sport- och finans. Bolaget har sitt säte i Göteborg 
och har som målsättning att notera bolagets aktie på lämplig marknadsplats. 

 


