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Classic Living CL AB 

Extra bolagsstämma 

 

 

 

Aktieägarna i Classic Living CL AB, 559091-1052, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 

november 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.  

  

A. ANMÄLAN M.M. 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall 

- dels senast den 19 november 2019 vara införd i aktieboken, 

- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 19 november 2019. Anmälan skall ske per e-mail 

info@classiclivingcl.com eller skriftligen till bolaget under adress: Classic Living CL AB, Kungsgatan 

29, 9 tr, 111 56 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om 

aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den 

som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande 

behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.  

 

I Classic Living CL AB finns 1 288 490 aktier, samtliga med en röst vardera. Bolaget innehar inga 

egna aktier. 

 

 

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller flera justeringsmän 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Fastställande av antal styrelseledamöter 

7. Beslut om emission av aktier 

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 

9. Stämmans avslutande 
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Förslag till beslut 

Punkt 6  - Fastställande av antal styrelseledamöter 

Ägare med röster uppgående till ca 56% föreslår, efter Frank Langes avgång, att styrelsen ska bestå av 

fyra ledamöter för tiden till kommande årsstämma. 

 

Punkt 7  - Beslut om nyemission av aktier 

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman den 25 november 2019, att besluta om att genomföra en 

nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Emissionens storlek 

Nyemission av högst 644 245 aktier. Maximalt kan aktiekapitalet öka med högst 644 245 SEK. 

Teckningskurs 

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 18 SEK. Överkursen avseende tecknade aktier skall föras 

till överkursfonden.  

Företrädesrätt 

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2019 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt 

att teckna aktier.  

Emissionsvillkor 

Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Två (2) 

teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningstid 

Teckningstiden ska pågå från och med 4 december till och med 18 december 2019. Styrelsen skall äga 

rätt att förlänga teckningstiden. 

Fördelning 

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.  

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av 

aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare 

som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i 

förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 

teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning 

till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och 

en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

Betalningstid 

Likvid för tecknade aktier skall erläggas 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.  
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Vinstutdelning 

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom 

registrering.  

 

Bemyndigande 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas 

för registrering hos Bolagsverket. 

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 

tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, 

konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av 

aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid 

tidpunkten för årsstämman 2019. Maximalt kan 322 122 aktier komma att omfattas av bemyndigandet, 

förutsatt att bolagsordningens gränser tillåter detta. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig 

emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med 

apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare 

rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av 

strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att genomföra mindre förändringar för att genomföra tagna 

beslut.  

C. UPPLYSNINGAR 

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen 

hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.classiclivingcl.com. Kopior av handlingarna sänds till de 

aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära 

upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

 

 

Stockholm i november 2019 

Styrelsen i Classic Living CL AB 

 


