
 

 

BOLAGSORDNING FÖR EXEGER SWEDEN AB (PUBL) 
Org. nr 556777-6926 
Antagen vid årsstämma den 30 juni 2022 
 
 

§ 1        FÖRETAGSNAMN  

Bolagets företagsnamn är Exeger Sweden AB (publ). 

§ 2 SÄTE  

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 VERKSAMHET  

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och 

lös egendom, företrädesvis genom investeringar i hel- eller delägda 

företag som utvecklar teknik för solceller, producerar solceller samt 

applikationer och lösningar baserade på solceller och solcellsteknik. 

Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med 

ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet. 

§ 4 AKTIEKAPITAL  

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. 

§ 5 AKTIER I BOLAGET 

Antalet aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. 

Aktieserier 

Aktier ska kunna utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktier av 

serie A kan utges till ett maximalt antal om 8 000 000 och aktier av serie B 

kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.  

Rösträtt 

Varje aktie av serie A ska medföra det antal röster som motsvarar det lägre 

av (i) tio röster och (ii) det antal röster (avrundat till närmast heltal antal 

röster) som resulterar i att samtliga utestående aktier av serie A har så nära 

35 procent som möjligt av det totala antalet röster för aktier som från tid 

till annan är utestående av samtliga serier. Varje aktie av serie B ska 

medföra en röst.  

Vinstutdelning m.m. 

Aktier av serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie A berättigar inte 

 



 

 

till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar enbart aktier av serie B 

till del i bolagets tillgångar. 

Inlösen av aktier av serie A 

Aktier av serie A är på begäran av en aktieägare av aktier av serie A 

inlösenbara för att minska antalet aktier genom minskning av 

aktiekapitalet. Minskningsbeloppet per aktie av serie A ska motsvara 

kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier av serie A ska fattas 

senast tre månader efter begäran av en aktieägare.  

Vidare är aktier av serie A inlösenbara efter beslut av bolagets styrelse för 

att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet genom inlösen 

av samtliga utestående aktier av serie A. Vid ett sådant beslut om inlösen 

ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta lösa in sina samtliga 

aktier av serie A för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Ett beslut av 

styrelsen om att lösa in aktier av serie A enligt detta stycke är giltigt om 

det biträtts av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.  

Styrelsen ska vidare besluta om att minska antalet aktier genom minskning 

av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående aktier av serie A 

för det fall bolaget har offentliggjort sin avsikt att bolagets aktier ska tas 

upp till handel vid en reglerad marknad eller MTF-plattform. Vid ett sådant 

beslut om inlösen ska innehavare av aktier av serie A vara skyldig att låta 

lösa in sina samtliga aktier av serie A för ett belopp som motsvarar 

kvotvärdet. Ett beslut av styrelsen om inlösen av aktier ska fattas senast 

tre månader efter avsikt om upptagande till handel har offentliggjorts.  

Vid inlösen enligt ovan ska utbetalning av inlösenbeloppet ske snarast. När 

beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet 

avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

Styrelsen ska anmäla inlösen för registrering till Bolagsverket. Inlösen är 

verkställd när registrering skett och inlösen antecknats i 

avstämningsregistret. 

Företrädesrätt m.m. 

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A och serie B mot annan 

betalning än apportegendom, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 

det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 

inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i 

bolaget till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna 



 

 

aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska 

aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 

förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B mot annan 

betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett vilken serie 

deras aktie är, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 

antal aktier de förut äger.  

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan 

betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares 

företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.  

Vad som föreskrivs i ovanstående stycken ska inte begränsa möjligheten 

att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya 

aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal 

aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett 

visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som 

föreskrivits ovan ska inte begränsa möjligheten att genom fondemission, 

efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 6 STYRELSE  

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) stämmovalda 

ledamöter med högst en (1) suppleant.  

§ 7 REVISORER  

Bolaget ska ha en (1) till två (2) revisorer med högst en (1) 

revisorssuppleant. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. 

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls 

under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då 

revisorn utsågs. 

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska 

information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  

§ 9 ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA  

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Om en aktieägare vill ha 



 

 

med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges 

i anmälan. 

§ 10 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING  

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 

§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

§ 11 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN  

På årsstämman skall följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justerare. 

4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i 

förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning. 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 

10. Val av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter och antal 

revisorer. 

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor/erna. 

12. Val till styrelsen och i förekommande fall revisor/er. 

13. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§12 RÄKENSKAPSÅR  

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret. 



 

 

§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 

instrument.  

 

 

 

  


