
Serendipity Ixora AB  

556863-3977

D-1662988-v5 

 

Kallelse till årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ) 

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till 
årsstämma onsdagen den 11 juni 2014 klockan 18.30 i Berns Salongers lokaler i 
Berzelii park i Stockholm. 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014, dels anmäla sig 
för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB, Stureplan 15, 111 
45 Stockholm eller per e-post amin@sdip.se. 

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 4 juni 2014. Vid anmälan 
ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid 
anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid 
bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och 
undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, 
bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget 
på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte 
anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär 
finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.s-ixora.se. 

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i 
eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara 
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 4 juni 2014. Kontakt bör 
därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Dagordningens godkännande 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Beslut 

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, och 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
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10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
11. Val av styrelse samt revisor 
12. Beslut 

a. Om inlösen av preferensaktier av serie B med återbetalning till 
aktieägarna, och 

b. fondemission 
13. Beslut om ändring av bolagsordningen 
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 
15. Stämmans avslutande 
 

Beslutsförslag i huvudsak 

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman 

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Mikael Borg. 

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel, 142 768 873 
kronor, 5 874 000 kronor utdelas till ägare av stamaktier och att återstoden, 
136 894 873 kronor, balanseras i ny räkning. Förslaget baseras på samtliga 
utestående stamaktier per dagen för kallelsen. Vinstutdelning föreslås om 2,67 
kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 juni 2014. 
Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom 
Euroclear Sweden ABs försorg den 19 juni 2014. 

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. 

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 200 000 kronor, 
fördelat med 50 000 kronor till respektive ledamot. 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor 

Till styrelseledamöter föreslås omval av Ashkan Pouya, Anders Wall, Cecilia 
Gunne och Bengt-Arne Vedin. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande. 

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som 
bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, d.v.s. intill slutet av årsstämman 
2015. Om förslaget bifalls avser Ernst & Young att utse Jens Noaksson som 
huvudansvarig revisor. 
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Förslag under punkten 12 a); Beslut om inlösen av preferensaktier av serie B 
med återbetalning till aktieägarna 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 
högst 35 080,75 kronor genom indragning av högst 140 323 preferensaktier av 
serie B, envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor. Ändamålet med minskningen är 
återbetalning till innehavare av Bolagets preferensaktier av serie B med ett belopp 
om totalt högst 23 433 941 kronor. Den föreslagna utdelningen till stamaktier 
enligt punkt 8 b) ovan och den föreslagna inlösen av preferensaktier av serie B 
enligt denna punkt görs i enlighet med bolagsordningens § 8 om utdelning och 
annan värdeöverföring, vilket också är skälet till att endast innehavare av 
preferensaktier av serie B kan få aktier inlösta. 

Minskningen ska genomföras genom en frivillig inlösen där de preferensaktier av 
serie B som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets 
aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma de personer som på 
avstämningsdagen den 13 juni 2014 innehar preferensaktier av serie B. För varje 
tjugosju (27) preferensaktier av serie B en person innehar på avstämningsdagen, 
ges rätt att begära inlösen av en (1) preferensaktie av serie B. Innehavare av 
preferensaktier av serie B kan även ansöka om att lösa in fler preferensaktier av 
serie B. För det fall antalet preferensaktier av serie B som så anmäls för inlösen 
överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in ska styrelsen fördela 
rätten att lösa in preferensaktier av serie B mellan innehavarna av sådana aktier: i 
första hand, i proportion till deras innehav av preferensaktier av serie B och, i den 
utsträckning detta inte kan ske, i andra hand, i proportion till det antal aktier som 
var och en anmält för inlösen utöver det antal som de är berättigade till enligt 
föregående punkt och, i den utsträckning detta inte kan ske, genom lottning. 

Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med den 17 juni 
2014 till och med den 1 juli 2014. Anmälan ska ske på anmälningssedel som 
tillhandahålls av Bolaget. 

För varje inlöst preferensaktie av serie B ska erläggas 167 kronor.  

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast efter att beslutet om minskning av 
aktiekapitalet och beslutet om fondemission, enligt punkt 12 b) nedan, registrerats 
vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, vilket förväntas ske omkring den 15 
juli 2014. 

Årsstämmans beslut ska vara villkorat av att årsstämman samtidigt beslutar om 
fondemission enligt förslaget i punkt 12 b) nedan samt att årsstämman beslutat om 
utdelning till stamaktieägarna enligt förslaget i punkt 8 b) ovan.  
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Förslag under punkten 12 b); Beslut om fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av 
aktiekapitalet, enligt punkt 12 a) ovan, föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt 
beslutar om att aktiekapitalet ska ökas med 35 080,75 kronor genom fondemission. 
Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen 
ska genomföras utan utgivande av nya aktier.  

Årsstämmans beslut ska vara villkorat av att årsstämman beslutat om inlösen av 
preferensaktier av serie B enligt förslaget i punkt 12 a) ovan samt att årsstämman 
beslutat om utdelning till stamaktieägarna enligt förslaget i punkt 8 b) ovan.  

Förslag under punkten 13; Beslut om ändring av bolagsordning 

Som en följd av att samtliga preferensaktier konverterats till preferensaktier av 
serie B, föreslår styrelsen att bestämmelserna om, samt alla referenser till, 
preferensaktierna tas bort i bolagsordningen. Förslaget innebär därmed att samtliga 
referenser till preferensaktier tas bort ur 6–8 och 16 §§ samt att femte stycket i 6 § 
utgår. Styrelsen föreslår vidare att aktieslaget preferensaktier av serie B därefter 
byter namn till preferensaktier. Förslaget innebär därmed att samtliga referenser till 
preferensaktier av serie B byts ut mot referenser till preferensaktier.   

Förslag under punkten 14; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller 
flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, 
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen 
medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 

Övrigt 

Det totala antalet aktier i Serendipity Ixora AB (publ) uppgår vid tidpunkten för 
denna kallelse till 5 988 741 aktier, varav 2 200 000 är stamaktier med tio (10) 
röster vardera och 3 788 741 är preferensaktier av serie B med en (1) röst vardera. 
Antalet röster uppgår därmed till sammanlagt 25 788 741. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12–14 krävs att 
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag 
jämte erforderliga styrelseyttranden kommer att finnas tillgängliga på bolagets 
webbplats, www.s-ixora.se, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 
Stockholm senast från och med den 21 maj 2014. Handlingarna kommer att sändas 
till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
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Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

 

Stockholm i maj 2014 

Styrelsen 

 


