
     
 

 

 

PROTOKOLL fört vid EXTRA BOLAGSSTÄMMA med 

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

 den 13 juni 2016 på Moraparken Konferens i Mora 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ola Blumenberg öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 

 

§ 2 Val av ordförande och justeringsman 

Till ordförande för stämman utses Ola Blumenberg och till justeringsmän Carola Eriksson  

och Paul Storm. Anmäles att Mats Budh skall föra protokollet. 

 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Bolagsstämman beslutar att fastställa röstlängden i enlighet med bif deltagarförteckning. 

Det noteras att av bolagets 7.376.020 röster är 2.446.007 (33.2 %) representerade vid 

stämman. 

Dessutom finns deltagare utan rösträtt vilket framgår av deltagarförteckningen.  

 

 

§ 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 Information om verksamheten 

VD Mats Budh informerar om vad som uträttats sedan föregående stämma och vad som 

planeras för den närmaste framtiden, allt enligt tidigare pressmeddelanden och nyhetsbrev 

men utförligare. 

Informationen under denna paragraf föranleder inget beslut. 

 

 

§ 7 Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission  

Styrelsens förslag till bemyndigande har varit utsänt tillsammans med kallelsen till stämman. 

 

Bolagsstämman beslutar  



att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med       

möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka aktiekapitalet i 

AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna 

erläggas kontant, genom kvittning eller med betalning genom apport. Vid avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen vara bestämd på marknadsmässiga grunder 

och omfatta nyemission av högst 1 000 000 aktier. 

 

Det noteras att bolagsstämmans beslut var enhälligt. 

 

§ 8 Ändring av bolagsordningen 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen har varit utsänt tillsammans med kallelsen 

till stämman. 

 

Bolagsstämman beslutar 

att antaga ny bolagsordning i enlighet med bilaga till detta ärende. 

 

Det noteras att bolagsstämmans beslut var enhälligt. 

 

 

Den extra bolagsstämman avslutas härmed. 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Ola Blumenberg, ordförande  Carola Eriksson, justeringsman 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Mats Budh, sekreterare   Paul Storm, justeringsman 


