KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, klockan 10.00 i Westmanska palatset,
Holländargatan 17 i Stockholm.
Rätt att deltaga m.m.
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels finns införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020, dels har anmält sitt deltagande
till bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020 kl. 16.00 per post till
adress Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, 111 60
Stockholm eller per e-post: anna.budzynski@scandinavianbiogas.com. Vid anmälan bör
uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och
aktieinnehav.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan
angivna adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns
också tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18
juni 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman
hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
Information om åtgärder med anledning av covid-19
Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har bolaget vidtagit en
rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares
hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär
bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det
inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen,
bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.
Bolaget uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheter att utöva sina rättigheter
utan att delta fysiskt på årsstämman. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid
behov att uppdatera informationen.
Poströstning
Bolagets styrelse har mot bakgrund av den tillfälliga lagstiftningen som trädde i kraft den
15 april 2020 beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför
årsstämman. Formulär och ytterligare information om poströstning kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Eventuella poströster
ska ha inkommit till bolaget senast den 24 juni 2020, klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i
förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske på det sätt
som föreskrivs ovan, även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.
Förslag till dagordning
1.
Öppnande av bolagsstämman
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.
Godkännande av dagordning
7.
Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.
Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Avslutande av bolagsstämman
Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny
räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse,
styrelseordförande, suppleanter och revisor (punkterna 10–13)
Punkt 10–12 – Valberedningen avser att återkomma med förslag i dessa delar så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.
Punkt 13 – Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har för avsikt att utse Lars
Kylberg till huvudansvarig revisor.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkten 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom
ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet
aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 60 000 000
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aktier, motsvarande sammanlagt högst ca 35,7 procent av antalet aktier i bolaget, baserat
på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman
2020. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet
och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av
bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas
att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Upplysningar på årsstämman
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,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar,
revisionsberättelse
samt
övriga
handlingar
enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Holländargatan
21A i Stockholm samt på bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com senast tre
veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det
och uppger sin post- eller e-postadress.
___________________________
Stockholm i maj 2020
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
Styrelsen
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