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Kallelse	till	årsstämma	2022	i	ADONnews	Sweden	AB		

	

Aktieägarna i ADON Infotech  AB (”ADON”), org. nr 556712-5231, kallas till årsstämma onsdagen den 8 juni kl. 13.00 i A Invest 

& Consulting ABs lokaler, Västergatan 22 i Malmö. 
	
Anmälan och registrering 
	

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex (6) vardagar före 

årsstämman - tisdagen den 31 maj 2022, dels anmäla sig hos ADON per post under adress: ADON Sweden AB, Skomakaregatan 6, 211 

34 Malmö eller via e-post  andreas@adonnews.com senast tisdagen den 31 maj 2022. Vid anmälan skall uppges namn, adress, 

telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Antalet aktier 

och röster i ADON uppgår per dagen för denna kallelse till 8 536 239 290. 

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, 

tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara 

verkställd senast torsdagen den 11 juni 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom 

till förvaltaren. 

 

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av 

juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och 

registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman 

insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.adonnews.com och 

sänds till aktieägare som begär det. 
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Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid årsstämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Val av en eller två justeringsmän. 

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

8. Verkställande direktörens anförande. 

9. Redogörelse för styrelsens arbete. 

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen  

15. Fastställande av arvoden åt revisorerna. 

16. Val av styrelseledamöter. 

17. Val av styrelseordförande. 

18. Val av revisor, revisorsbolag samt revisorssuppleant 

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller 

teckningsoptioner. 

20 Framläggande av Kontrollbalansräkning 2 och revisorns yttrande 

21. Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare 

22. Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten 

23. Stämmans avslutande. 
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Disposition av bolagets resultat (punkt 11) 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. 

 
Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelsearvode, arvode till revisorerna samt 
val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning (punkterna; 13, 14, 15, 16, 17 och 18) 

Valberedningen föreslår följande: 

 

- att antalet styrelseledamöter skall vara 3 utan suppleanter (punkt 13), 

- att inget styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå (punkt 14),  

- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning (punkt 15),  

- att Andreas Larsson (omval), Christian Valentin (omval) samt Hans Grevelius (omval) väljs till ordinarie styrelseledamöter 

(punkt 16). 

- att Andreas Larsson väljs till styrelseordförande (punkt 17),  

- Omval av revisor Thomas Appelgren (punkt 18), 

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller 

teckningsoptioner (punkten 19) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, längst intill tiden för nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, för att 

möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv och samarbetsavtal, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från 

aktieägares företrädesrätt, mot betalning kontant, genom kvittning eller via apport eller annars med villkor, besluta om 

emission av nya aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får leda till att Bolagets 

aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Vid emissioner utan företräde för 

aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. 

 
 

Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkten 21) 

 
Styrelsens förslag – fortsatt drift 
Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital är återställt enligt reglerna i ABL. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 23) 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i 

den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 
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__________________________________________ 
 
 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillsammans med övriga handlingar enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen, 

kontrollbalansräkning, revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen, de 

fullständiga förslagen enligt punkterna ovan samt ett motiverat yttrande beträffande förslag från styrelsen kommer att hållas 

tillgängliga hos bolaget på Skomakaregatan 6-8, i Malmö samt på bolagets hemsida senast tre respektive två veckor före 

årsstämman och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

 

Malmö i maj 2022 

ADONnews Sweden AB (publ) 

Styrelsen	


