
   

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOVS TECHNOLOGY GROUP AB 

 

Aktieägarna i Movs Technology Group AB, org. nr 556656-9140 (”Bolaget”), kallas till extra 

bolagsstämma tisdagen den 5 juli 2022. 

 

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud 

och utomstående, enligt tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Aktieägares möjlighet att 

utöva sin rösträtt sker endast genom poströstning före stämman.   

 

Anmälan och registrering 

 

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken måndagen den 27 juni 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 

tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste 

vara verkställd måndagen den 27 juni 2022. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos 

förvaltaren begära omregistrering av aktierna. 

 

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skicka in ifyllt poströstningsformulär till 

Bolaget så att detta är mottaget senast måndagen den 4 juli 2022. Utövandet av rösträtt i enlighet 

med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i 

bolagsstämman. Ifyllt poströstningsformulär skickas: 

 

• per post till: Movs Technology Group AB, Lindhagensgatan 51, 112 23 Stockholm; eller 

• per e-post till: board@movstechnology.com 

 

I poströstningsformuläret uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefon 

dagtid samt uppgift om eventuella ombud. 

 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet biläggas 

poströstningsformuläret, liksom eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar 

utvisande behörig företrädare. 

 

Poströstningsformulär och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, 

www.movstechnology.com/investor/.  

 

Förslag till dagordning 

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Val av en justeringsperson. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Beslut om riktad nyemission av aktier. 

 

Beslutsförslag  

 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

 

Styrelsen föreslår att Lars Widhagen, advokat vid Ramberg Advokater, väljs som ordförande vid 

bolagsstämman, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.  
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Punkt 2 – Val av en justeringsperson 

 

Styrelsen föreslår att Tobias Stenberg utses att justera protokollet. 

 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

 

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättas av stämmans ordförande, baserat på 

bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonen. 

 

Punkt 6 – Riktad emission av aktier 

 

Den 15 juni 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 

2021, att genomföra en riktad nyemission av högst 4 313 726 aktier, motsvarande högst cirka 

44 miljoner kronor. Emissionen riktas till, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, en 

begränsad krets av befintliga aktieägare och externa investerare som anmält intresse att teckna 

aktier i Bolaget. 

 

I samband med ovanstående emission har DS Ventures AB och Kling & Klang AB uttryckt ett intresse 

att teckna aktier till teckningskursen 10,20 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen som 

fastställdes i emissionen som beslutades av styrelsen den 15 juni 2022. DS Ventures AB ägs av 

styrelseledamoten Daniel Soussan och Kling & Klang AB ägs av styrelseledamoten Peter Klangsell 

och VD Mikael Klingberg. Eftersom dessa aktieägare därmed tillhör den s.k. leo-kretsen har 

styrelsen, på förslag av aktieägaren Fredrik Burvall, beslutat att sammankalla en extra 

bolagsstämma för att besluta om en separat emission till DS Ventures AB och Kling & Klang AB. 

 

Mot denna bakgrund föreslår aktieägaren Fredrik Burvall om en riktad nyemission av aktier om högst 

588 234 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 23 529,36 kronor. För beslutet 

ska i övrigt följande villkor gälla: 

 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma DS Ventures AB och Kling & Klang AB. Syftet med emissionen, och skälen till 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i likhet med emissionen som beslutades av 

styrelsen den 15 juni 2022, är att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering 

som möjligt på fördelaktiga villkor för fortsatta försäljnings- och marknadsaktiviteter. 

 

2. Teckningskursen uppgår till 10,20 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen som 

fastställdes inom ramen för emissionen som beslutades av styrelsen den 15 juni 2022, vilken 

baserades på förhandlingar på armlängdsavstånd mellan Bolaget, dess ägare och 

investerarna. 

 

3. De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 8 juli 2022. 

 

4. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 

8 juli 2022.  

 

5. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för såväl teckning som betalning. 

 
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket. 

 

7. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 

 



   

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 

för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

 

Särskilda majoritetskrav 

 

Beslut enligt punkt 6 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl 

de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

Upplysningar på stämman 

 

Styrelsen och 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas 

skriftligen till Movs Technology Group AB, Lindhagensgatan 51, 112 23 Stockholm eller via e-post 

till board@movstechnology.com senast lördagen den 25 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom 

att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast torsdagen den 30 juni 2022. Upplysningarna skickas 

också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer 

hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats, www.movstechnology.com/investor/. 

 

Handlingar 

 

Beslutsförslaget i punkt 6 är fullständigt i denna kallelse. Kallelsen och övriga handlingar enligt 

aktiebolagslagen framläggs genom att de hållas tillgängliga på Bolagets webbplats 

www.movstechnology.com/investor/ och hos Bolaget på Lindhagensgatan 51 i Stockholm. 

Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. 

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress. 

 

Stockholm i juni 2022 

Movs Technology Group AB 

Styrelsen 
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