
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLUCORE AB 

Aktieägarna i Qlucore AB, org.nr 556719–3528 (”Bolaget”) kallas härmed till extra 

bolagsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Med anledning av den pågående 

Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad 

poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 

2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer 

därmed inte att genomföras.  

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara 

införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.  

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail 

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin 

röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det 

särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till Bolaget per post till 

adressen Scheelevägen 17, 223 70 Lund (märk brevet ”extra bolagsstämma maj 2021”) 

eller per e-post till adressen qlucoreinfo@qlucore.com. Röstformuläret kommer att finnas 

på www.qlucore.com eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget 

tillhanda senast den 24 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner 

eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande 

i stämman.  

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Beslut om ändring av bolagsordningen 

7. Beslut om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit 

8. Beslut om fondemission 

9. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman  

Aktieägare föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Pia Gideon.  

Punkt 3 - Val av justeringsman  

Aktieägare föreslår Carl-Johan Ivarsson som ensam justeringsman, till den att jämte 

ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att 

kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen 

Förslag till beslut avseende ändring av bolagsordningen  



Tidigare lydelse: 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Qlucore AB 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antal aktier skall lägst 100 000 och högst 400 000.  

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. 

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. 

8 § Kallelse  

Kallelse till bolagstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 

veckor och senast två veckor före stämman.  

Ny lydelse: 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Qlucore AB (publ). Bolaget är publikt.  

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Lägst antal utgivna aktier får vara 2 500 000 och högst antal utgivna aktier får vara 10 000 

000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter. 

§ 8 Kallelse  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 

på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett 

annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren 

skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om 

ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, 

ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars 

postadress är känd för bolaget. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast 

fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 

sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. 

Förslag till beslut om avstämningsförbehåll 

Styrelsen föreslår att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 

vilket ska framgå av 11 § bolagsordningen.  

 



Förslag till beslut om hembudsförbehåll 

Styrelsen föreslår att hembudsförbehållet, 11 § bolagsordningen, tas bort.  

Punkt 7 - Beslut om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit 

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att 

bolagsstämman beslutar om en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig 

aktie delas i tio (10).  

Föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa för verkställande av 

sammanläggningen. 

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet 

med punkt 6 ovan. 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet vid 

Bolagsverket. 

Punkt 8 – Beslut om fondemission 

Styrelsen i Qlucore AB, org.nr 556719–3528, föreslår att bolagsstämman beslutar att 

bolagets aktiekapital skall ökas med 308 149 kronor genom fondemission enligt följande 

villkor: 

1. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt 

eget kapital. 

2. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. 

3. Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen, se 

punkt 6. 

4. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket. 

Det antecknas att bolagets aktiekapital, efter ökningen av aktiekapitalet enligt ovan, 

uppgår till 500 000 kronor fördelat på sammanlagt 1 918 510 aktier, under förutsättning 

att bolagstämman beslutar i enlighet med denna punkt, envar aktie med ett kvotvärde om 

3,837 kronor. 

Begäran om upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan 

begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före 

bolagsstämman. Bolaget ska senast fem (5) dagar före stämman skriftligen lämna 

upplysningarna genom att de skickas till den aktieägare som har begärt dem samt genom 

att upplysningarna hålls tillgängliga på Bolagets webbplats. 

Tillhandahållande av handlingar 

Fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 17, 223 70 

Lund samt på Bolagets webbplats www.qlucore.com, senast två veckor före stämman. 



Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som 

uppger sin postadress. 

 

Lund i april 2021 

Qlucore AB  

Styrelsen 


