ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)
Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till
årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den
25 juli 2019, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den
25 juli 2019. Anmälan kan göras skriftligen till Petrotarg AB (publ), att:
Bolagsstämma, Floragatan 8, 114 32 Stockholm eller per e-post till
info@petrotarg.se.
Vid anmälan bör aktieägarens namn, person-eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på
eventuella biträden uppges.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB den 25 juli 2019. Aktieägare som önskar
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta
datum.
Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i
god tid före stämman.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner
beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) i
fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av
stämman
11. Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om bemyndigande
14. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga
rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens
och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i
bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.
Stämmohandlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt övriga handlingar
som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats www.petrotarg.se, senast från och med
den 15 juni 2019 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.
------------------------------

Stockholm i juli 2019
Styrelsen för Petrotarg AB (publ)

