
 
 

Styrelsens för Cedergrenska AB fullständiga förslag till beslut 
på årsstämma den 8 december 2022 
 
Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som kommer att upprättas av Bolaget 
baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster. Röstlängden kommer även att ha 
kontrollerats av justeringspersonen. 
 
Punkt 4. Val av en justeringsperson 
Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Yvonne Regnér eller, vid förhinder för 
henne, den som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas 
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna 
i stämmoprotokollet. 
 
Punkt 8 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022 och att till förfogande 
stående medel balanseras och överförs i ny räkning.  
 
Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt 
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Bolagets styrelse föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden 
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller 
konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom 
eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av 
bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid 
var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller 
andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och eller för att på annat sätt 
utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig 
emissionsrabatt i förekommande fall.  
 
Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen 
förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med 
registrering av beslutet vid Bolagsverket.  
 
För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut 
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid 
årsstämman företrädda aktierna.  
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