
 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ) 
Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, (”Bolaget”) kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 15 oktober 2015 klockan 09.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i 
Stockholm.  

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken torsdagen den 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post 
under adress Serendipity Ixora AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till 
ixora@sdip.se. 

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. 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 eller motsvarande behörighetshandling för den 
juridiska personen, 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. Observera 
att inskickat fullmaktsformulär inte gäller som anmälan till stämman. Anmälan ska ske även om 
aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade 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 den 9 oktober 2015. 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. Beslut med anledning av omstrukturering 

a) Beslut om godkännande av förvärv 
b) Beslut om uppsägning av förvaltningsavtal 
c) Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital genom indragning 

av samtliga stamaktier 
d) Beslut om ändring av bolagsordningen (I) 
e) Beslut om apportemission 
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f) Beslut om ändring av bolagsordningen (II) 
g) Beslut om fondemission 

8. Val av styrelse 

9. Stämmans avslutande 

Beslutsförslag i huvudsak 

Förslag under punkten 7; Beslut med anledning av omstruktureringen 

Förslagen under punkten 7 är villkorade av att stämman godkänner samtliga förslag under denna 
punkt. 

a) Beslut om godkännande av förvärv 

Styrelsen föreslår att från Bolagets moderbolag, Serendipity Innovations AB (”Innovations”), förvärva 
samtliga aktier i Kommstart 849 AB (under namnändring till Serendipity Ventures AB), org. nr 559022-
1478 (”Serendipity Ventures”) mot ett vederlag bestående av (i) en efterställd kontant ersättning om 
totalt 79 074 932 kronor, som kommer att erläggas kontant av Bolaget till Innovations genom 
efterställda kvartalsvisa betalningar samt (ii) nyemitterade aktier av det nya aktieslaget som föreslås 
införas, A-aktier, i Bolaget till ett värde av 205 207 220 kronor. 

Förvärvet genomförs som ett led i en omstrukturering av Serendipity-koncernen i syfte att renodla 
Serendipity-koncernens Venture Management-verksamhet. Venture Management-verksamheten 
bedrivs idag av Innovations och kommer efter omstruktureringen att bedrivas av Bolaget. I syfte att 
genomföra omstruktureringen har Innovations genom internöverlåtelser överlåtit Venture 
Management-verksamheten till det av Innovations helägda dotterbolaget Serendipity Ventures. 
Serendipity Ventures har även, genom ett avtal det ingått med Innovations och Ixora, erhållit en 
fordran mot Ixora motsvarande den utdelning Innovations kan ha rätt till genom sitt innehav av 
stamaktier i Ixora. Genom avtalet har Innovations även åtagit sig att rösta emot, inte motta och 
återbetala framtida utdelningar på stamaktierna i Ixora. Detta avtal upphör att gälla då Innovations 
inte längre innehar några stamaktier i Ixora och Ixora innehar samtliga aktier i Ventures. 

Serendipity Ventures har värderats till ett marknadsvärde med stöd av en kassaflödesvärdering. 
Innovations styrelse har låtit genomföra en kommersiell och finansiell granskning av Serendipity 
Ventures i syfte att utvärdera och bekräfta den värdering som Bolaget har upprättat. Värdet på 
egendomen har slutligen fastställts i ett värderingsutlåtande utfärdat av en oberoende expert genom 
en värdering på armlängds avstånd. 

b) Beslut om uppsägning av förvaltningsavtal 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att förvaltningsavtalet mellan Innovations och 
Bolaget, vilket framgår av § 16 i bolagsordningen, sägs upp till omedelbart upphörande. 

Uppsägningen av förvaltningsavtalet ingår som ett led i den föreslagna omstruktureringen av 
Serendipity-koncernen. 

Innovations och Bolaget har kommit överrens om att uppsägningen är ömsesidig samt medför en 
slutreglering av parternas samtliga mellanhavanden under förvaltningsavtalet. 
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c) Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital genom 
indragning av samtliga stamaktier 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt 
eget kapital genom indragning av samtliga stamaktier. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ska 
minskas med 563 396,958293 kronor genom indragning av samtliga 2 200 000 stamaktier. Ingen 
ersättning ska utgå till innehavaren av stamaktierna. Innehavaren av stamaktier har gett sitt samtycke 
till indragningen. 

d) Beslut om ändring av bolagsordningen (I) 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på följande sätt:  

a) Ett nytt aktieslag vid namn A-aktier införs. A-aktierna ska ha samma ekonomiska rättigheter 
som preferensaktierna, ha ett röstvärde om tio röster per aktie och kunna omvandlas till 
preferensaktier. Bolagsordningens § 6 får följande lydelse: 

§ 6 Aktieslag 

Aktier ska kunna ges ut i tre serier, stamaktier, A-aktier samt preferensaktier. 
Stamaktier och A-aktier ska ha ett röstvärde av tio röster per aktie och 
preferensaktier ska ha ett röstvärde av en röst per aktie. Aktier av varje serie kan 
ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier 
av olika slag, ska innehavare av stamaktier, A-aktier och preferensaktier ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 
primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser 
viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen med lottning. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid ska gamla stamaktier medföra företrädesrätt till nya stamaktier, gamla A-
aktier medföra företrädesrätt till nya A-aktier och gamla preferensaktier medföra 
företrädesrätt till nya preferensaktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler äger aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 
Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt enligt denna § 6. 
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Bolagsordningens § 7 får följande lydelse: 

§ 7 Inlösenförbehåll 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under det lägsta beloppet för aktiekapitalet 
enligt § 4 ovan, ska efter beslut av bolagets styrelse i enlighet med nästa stycke, ske 
genom inlösen av A-aktie och preferensaktie. När minskningsbeslutet fattas, ska ett 
belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om erforderliga 
medel finns tillgängliga. 

Varje gång som bolaget avyttrar hela eller merparten av ett innehav i ett dotter- eller 
intresseföretag (vare sig sådan avyttring sker genom överlåtelse av aktier, andelar 
eller tillgångar, nedan benämnt en "Avyttring") och det nettovederlag (efter avdrag 
för transaktions- och andra relaterade kostnader, nedan benämnt "Nettovederlaget") 
som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen uppgår till ett belopp motsvarande 
lägst 15 procent av det av styrelsen senast fastställda substansvärdet för bolaget, 
ska styrelsen inom sex månader, förutsatt att det är förenligt med aktiebolagslagen 
(2005:551) och bolagsordningen samt att styrelsen bedömer att det finns tillräckliga 
likvida medel för den fortsatta driften, fatta beslut om att erbjuda innehavare av A-
aktier och preferensaktier att lösa in sina aktier i enlighet med följande: 

1. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till bolagets substansvärde per 
aktie (dvs. justerat för den rätt till utdelning eller annan värdeöverföring på 
stamaktier, A-aktier och preferensaktier som följer av § 8 nedan). 

2. Det sammanlagda högsta inlösenbeloppet – och därmed det högsta 
antalet aktier som ska erbjudas att lösas in – ska bestämmas av styrelsen 
och uppgå till ett belopp (nedan benämnt "Högsta Inlösenbeloppet") 
motsvarande: 

det Nettovederlag som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen 

reducerat med 

kostnaderna för eventuella investeringar i befintliga dotter- eller intresseföretag eller 
nya portföljföretag som bolaget beslutat om under perioden från det att 
inlösenskyldighet enligt denna § 7 uppstod till dess att styrelsen fattar beslut om 
inlösen och vilka styrelsen har beslutat ska avräknas från det Högsta 
Inlösenbeloppet  

reducerat med 

den utdelning på stamaktier som följer av punkt 6 och § 8 nedan dock att det Högsta 
Inlösenbeloppet aldrig kan bli ett negativt belopp. 

3. Styrelsen ska fastställa den tid inom vilken anmälan för inlösen ska 
göras och ska, för det fall att antalet aktier som anmäls för inlösen 
överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in, fördela rätten 
att lösa in A-aktier och preferensaktier mellan innehavarna av sådana 
aktier: 

i första hand i proportion till deras innehav av A-aktier och preferensaktier och, i den 
utsträckning detta inte kan ske, 
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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,  

i sista hand genom lottning. 

 4. För det fall att inte inlösen sker av samtliga aktier som erbjuds att lösas 
in ska differensen mellan det Högsta Inlösenbeloppet och det 
sammanlagda faktiska inlösenbeloppet adderas till Preferensbeloppet 
enligt § 8 nedan efter det att utdelning på stamaktier enligt punkt 6 nedan 
har genomförts. 

5. Ägare till aktier som ska inlösas är skyldig att omedelbart efter det att 
denne underrättats om inlösenbeslutet, eller, om Bolagsverkets eller 
rättens tillstånd krävs, efter det att denne har underrättats om att 
Bolagsverkets eller rättens lagakraftvunna beslut registrerats, ta emot 
lösen för aktien. 

6. Innan styrelsen fattar beslut om inlösen av aktier enligt denna § 7 ska 
styrelsen fatta beslut om att kalla till bolagsstämma som ska pröva frågan 
om vinstutdelning på stamaktierna enligt § 8 nedan för att beakta den 
värdeöverföring som sker vid inlösen enligt denna § 7. Styrelsens beslut 
om att erbjuda innehavare av A-aktier och preferensaktier att lösa in sina 
aktier enligt denna § 7 ska endast vara giltigt om bolagsstämman beslutar 
om sådan utdelning. 

Bolagsordningens § 8 får följande lydelse: 

§ 8 Utdelning och annan värdeöverföring 

Vid utdelning eller annan värdeöverföring (inklusive inlösen av A-aktier och 
preferensaktier) ned till det belopp som innebär att bolagets eget kapital lägst 
motsvarar summan av aktiekapital, överkurs och aktieägartillskott som tillförts 
bolaget (minskat i förekommande fall med samtliga tidigare beslutade 
Överutdelningar enligt denna punkt) ("Preferensbeloppet"), ska: 

i. 20 % fördelas på utestående stamaktier (vilket vid inlösen av A-aktier och 
preferensaktier enligt § 7 ovan ska utbetalas som utdelning på stamaktierna) 
och, 

ii. 80 % fördelas på utestående A-aktier och preferensaktier (vilket vid inlösen 
av A-aktier och preferensaktier enligt § 7 ovan ska utbetalas som inlösen 
enligt § 7). 

Ytterligare utdelning eller annan värdeöverföring ("Överutdelning") utgår endast på 
A-aktier och preferensaktier. 

Vid likvidation ska A-aktier och preferensaktier erhålla tillgångar motsvarande 
Preferensbeloppet. Av kvarvarande tillgångar ska 20 % fördelas på utestående 
stamaktier och 80 % på utestående A-aktier och preferensaktier. 

b) Bestämmelse om majoritetsbeslut vid vissa val tas bort, varvid bolagsordningens nuvarande 
§ 16 utgår.  

c) Ett omvandlingsförbehåll införs för de nya A-aktierna som ny § 16.  
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Bestämmelsen får följande lydelse: 

§ 16 Omvandlingsförbehåll 

På begäran av innehavare till A-aktie och utan erläggande av ytterligare ersättning 
ska A-aktie konverteras till preferensaktie. Begäran om konvertering ska framställas 
skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas 
omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier ska 
omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen för registrering. 
Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i aktieboken gjorts. 

e) Beslut om apportemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av 1 042 719 A-aktier till Innovations 
med bestämmelse om apport. A-aktierna ska emitteras till en kurs om 196,80 kronor per aktie och 
tecknas senast den 30 oktober 2015. Genom emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 267 
029,387351 kronor. 

Tecknade A-aktier ska betalas senast den 30 oktober 2015. Innovations ska som betalning för 
aktierna tillskjuta samtliga aktier i Serendipity Ventures till ett totalt värde om 284 282 152 kronor, 
varav 205 207 220 kronor utgör betalning för de nya A-aktierna.  

Apportemissionen sker i syfte att utgöra en del av vederlaget för Bolagets förvärv av Serendipity 
Ventures vilket genomförs som en del av omstruktureringen av Serendipity-koncernen. 

De nya A-aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning på 
A-aktier som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.  

f) Beslut om ändring av bolagsordningen (II) 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen, enligt förslaget till ändring om bolagsordning (I), ändras på 
följande sätt:  

a) Aktieslaget stamaktier tas bort och preferensaktier byter namn till B-aktier. 

Bolagsordningens § 6 får följande lydelse: 

§ 6 Aktieslag 

Aktier ska kunna ges ut i två serier, A-aktier samt B-aktier. A-aktier ska ha ett 
röstvärde av tio röster per aktie och B-aktier ska ha ett röstvärde av en röst per 
aktie. Aktier av varje serie kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier 
av olika slag, ska innehavare av A-aktier och B-aktier ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut 
äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker 
fördelningen med lottning. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid ska gamla A-aktier medföra företrädesrätt till nya A-aktier och gamla B-aktier 
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medföra företrädesrätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler äger aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 
Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt enligt denna § 6. 

Bolagsordningens § 7 får följande lydelse: 

§ 7 Inlösenförbehåll 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under det lägsta beloppet för aktiekapitalet 
enligt § 4 ovan, ska efter beslut av bolagets styrelse i enlighet med nästa stycke, ske 
genom inlösen av A-aktie och B-aktie. När minskningsbeslutet fattas, ska ett belopp 
motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om erforderliga medel 
finns tillgängliga. 

Varje gång som bolaget avyttrar hela eller merparten av ett innehav i ett dotter- eller 
intresseföretag (vare sig sådan avyttring sker genom överlåtelse av aktier, andelar 
eller tillgångar, nedan benämnt en "Avyttring") och det nettovederlag (efter avdrag 
för transaktions- och andra relaterade kostnader, nedan benämnt "Nettovederlaget") 
som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen uppgår till ett belopp motsvarande 
lägst 15 procent av det av styrelsen senast fastställda substansvärdet för bolaget, 
ska styrelsen inom sex månader, förutsatt att det är förenligt med aktiebolagslagen 
(2005:551) och bolagsordningen samt att styrelsen bedömer att det finns tillräckliga 
likvida medel för den fortsatta driften, fatta beslut om att erbjuda innehavare av A-
aktier och B-aktier att lösa in sina aktier i enlighet med följande: 

1. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till bolagets substansvärde per 
aktie. 

2. Det sammanlagda högsta inlösenbeloppet – och därmed det högsta 
antalet aktier som ska erbjudas att lösas in – ska bestämmas av styrelsen 
och uppgå till ett belopp (nedan benämnt "Högsta Inlösenbeloppet") 
motsvarande: 

det Nettovederlag som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen 

reducerat med 

kostnaderna för eventuella investeringar i befintliga dotter- eller intresseföretag eller 
nya portföljföretag som bolaget beslutat om under perioden från det att 
inlösenskyldighet enligt denna § 7 uppstod till dess att styrelsen fattar beslut om 
inlösen och vilka styrelsen har beslutat ska avräknas från det Högsta 
Inlösenbeloppet  
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3. Styrelsen ska fastställa den tid inom vilken anmälan för inlösen ska 
göras och ska, för det fall att antalet aktier som anmäls för inlösen 
överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in, fördela rätten 
att lösa in aktier mellan innehavarna: 

i första hand i proportion till deras innehav 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,  

i sista hand genom lottning. 

4. Ägare till aktier som ska inlösas är skyldig att omedelbart efter det att 
denne underrättats om inlösenbeslutet, eller, om Bolagsverkets eller 
rättens tillstånd krävs, efter det att denne har underrättats om att 
Bolagsverkets eller rättens lagakraftvunna beslut registrerats, ta emot 
lösen för aktien. 

Bolagsordningens § 8 utgår och § 16 omnumreras till § 8. 

g) Beslut om fondemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital 
ska ökas med 296 367,570942 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. 
Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. 

Förslag under punkten 8; Val av styrelse 

Som ett led i renodlingen av Serendipity-koncernens Venture Management-verksamhet har Ashkan 
Pouya meddelat att han avgår som styrelseordförande i samband med den extra bolagsstämman 
men att han kvarstår som styrelseledamot. 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. 

Till nya styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Saeid 
Esmaeilzadeh och Christer Hellström. Saeid Esmaeilzadeh föreslås till styrelseordförande. De nya 
styrelseledamöterna ska arvoderas i enlighet med årsstämmans beslut.  

Antal aktier och majoritetskrav 

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 989 400 aktier, varav 2 
200 000 är stamaktier med tio röster vardera och 3 789 400 är preferensaktier med en röst vardera. 
Antalet röster uppgår därmed till sammanlagt 27 778 800. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7a) och 7b) krävs att beslutet biträds av 
fler än hälften av de preferensaktier som är företrädda vid stämman, varvid preferensaktier som direkt 
eller indirekt innehas av Innovations inte ska inräknas.  

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 c) krävs att beslutet biträds av minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och av minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna avseende stamaktier som de stamaktier som är 
företrädda vid stämman. Innehavaren av samtliga stamaktier har meddelat att denne kommer att 
rösta för beslutet. 
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För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 d) krävs att beslutet biträds av minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman samt av fler än 
hälften av de preferensaktier som är företrädda vid stämman, varvid preferensaktier som direkt eller 
indirekt innehas av Innovations inte ska inräknas 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 f) krävs att beslutet biträds av minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 e) krävs att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste beslutet även godkännas med motsvarande 
majoritet vid bolagsstämma i Innovations. Därtill ska beslutet, i enlighet med principerna i AMN 
2012:5, biträdas av en enkel majoritet då Innovations och Rootberg AB:s röster borträknats. 

Övrigt 

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 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 24 september 2015. Handlingarna kommer att sändas till 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman. 

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 september 2015 

Styrelsen 

 


