
 

 

PROTOKOLL fört vid EXTRA BOLAGSSTÄMMA med  

aktieägarna i AB IGRENE (publ), org nr 556027-1305, 

 den 27 augusti 2018 på Moraparken Konferens i Mora 

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Anders Rydberg öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

 

§ 2 Val av ordförande och justeringsman 

Till ordförande för stämman utses Anders Rydberg och till justeringsmän Carola Eriksson 

och Bertil Skeri.  

Anmäles att Mats Budh för protokollet. 

 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Bolagsstämman beslutar att fastställa röstlängden i enlighet med bif deltagarförteckning. 

Det noteras att av bolagets 8 677 670 röster är 2 420 188 (27,9%) representerade vid 

stämman. 

Dessutom deltar ett antal aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier (se bifogade 

närvaroförteckning/röstlängd). 

 

 

§ 4 Godkännande av kallelseförfarandet 

Bolagsstämman beslutar  

att godkänna kallelsen till stämman. 

 

 

§ 5 Dagordning för mötet 

Bolagsstämman beslutar   

att fastställa den föreslagna dagordningen för stämman.  

 

 

§ 6 VD:s anförande 

VD Lars Svensson informerar om det arbete som bedrivits sedan föregående årsstämma 

avseende borrningar, tester och andra fältarbeten liksom undersökningstillstånd, miljöfrågor 

och särskilt de miljömässiga argument som talar till den inhemska gasens fördel, 

lobbyverksamhet (politiker, myndigheter och kommun), förestående behov av 

kapitalanskaffning. Detta förutsätter i vissa delar emission av konvertibler och nyemission av 

teckningsoptioner, varför denna extra bolagsstämma har sammankallats för att ge Styrelsen ett 

sådant bemyndigande. 

 

 

§ 7 Konvertibelfacilitet - Equity Line 

I enlighet med den information som delgetts aktieägarna före Extra Bolagsstämman och den 

information som VD lämnar under § 6 beslutar bolagsstämman  



 

 

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, 

besluta om emission av konvertibler och nyemission av teckningsoptioner enligt i huvudsak 

följande: 

• Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-

desrätt. 

• Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant 

betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i 

övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 

aktiebolagslagen. 

• Bolaget skall följa de riktlinjer som finns för att ta tillvara aktieägarnas 

intressen på bästa sätt vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet. 

Det noteras att beslutet är enhälligt. 

 

§ 8 Den extra bolagstämman avslutas 
 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Anders Rydberg, ordförande  Mats Budh, sekreterare 

  

 

 

 

_________________________  ________________________ 

Carola Eriksson, justeringsman                                      Bertil Skeri, justeringsman 

                                        

   

 

 

 


