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FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av förslaget till dagordning 
4. Val av en eller två protokolljusterare  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning och 

revisionsberättelse 
7. Beslut angående 

 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,  
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören  

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
11. Val av revisor 
12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning 

inför årsstämman 2020 
13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen 
a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev 
och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tjugo (20) procent av det totala 
antalet aktier och röster i Bolaget  
b. Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier 
c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan  

14. Årsstämmans avslutande 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Valberedningen, representerar 24,24 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant 
för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Förvaltnings AB Brunnen) och 
Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt 
vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och 
samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende 
punkterna 1 och 8–12 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ) den 25 april 2019:  

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman 
Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson. 

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande: 
Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter. 

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
Arvodet till styrelseledamöterna föreslås höjas med ett inkomstbasbelopp; intill slutet av nästa 
årsstämma, för stämmovalda ledamöter erhåller sammanlagt sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp 
(64 400 för 2019). Till revisorn föreslås arvode enligt godkänd räkning. 

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
Göran Wolf (ledamot) har avböjt omval. Till nyval föreslås Anders Långsved. Anders har lång erfarenhet 
av att bygga starka team för att öka lönsamheten, användarvänligheten och kundnöjdheten i 
verksamheter. Anders Långved är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är idag 
styrelseledamot i Halon.io och Commercial Director Europe/International på Brooklyn Gin.    

Vidare föreslås omval av Johan Zetterström och Meg Tiveus till ledamöter och Lennart Svantesson 
föreslås omväljas till styrelseordförande. 

Punkt 11. Val av revisor 
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade 
revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor. 

Punkt 12. Beslut om valberedning 
Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2020 inrättas enligt följande process och 
med följande uppgifter; 

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, 
val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.  

Valberedning skall bestå av tre till fem (3-5) personer. Styrelsens ordförande skall på basis av 
aktieägarförteckning per 30 september 2019 tillfråga representanter från bolagets fem (5) största 
aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast två (2) av de fem (5) största 
ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att 
minst tre (3) ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens 
ordförande. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel 
rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall så långt som möjligt bäras av 
bolaget.  

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall 
publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2019. 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 22 162 448 kronor 
överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018. 
 

Punkt 13a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev 
och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier 
och röster i Bolaget 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller 
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal 
motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att 
betalas kontant, genom apport och/eller genomkvittning. Emissionskursen skall sättas så nära 
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse 
för teckningen.  
 

Punkt 13b. Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens fjärde och 
femte paragraf, varigenom den erhåller följande lydelse:  
 

§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor. 

 
respektive 
 
§5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 6,25 miljoner och högst 25 miljoner. Alla aktier är av 
aktietypen stamaktier. 

 
Punkt 13c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan 
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta 
de smärre förändringar i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för registrering av 
beslutet hos Bolagsverket. 

 

 

MAJORITETSREGLER 

För beslut enligt punkt 13a och 13b måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
angivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.  


