
 

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 
Scandinavian Biogas Fuels International AB 
(publ), org.nr 556528-4733, den 23 november 
2020, i Stockholm 

 

 
 

 

§ 1. Öppnande av stämman 

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Persson. 

§ 2. Val av ordförande vid stämman 

Göran Persson valdes till ordförande på stämman. Noterades att advokat Maria 
Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, ombetts att föra dagens protokoll.  

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och 
biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1. 

Beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som 
röstlängd. 

§ 4. Val av en eller två justeringsmän 

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Simon Sjöö. 

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Dagens 
industri den 23 oktober 2020. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits 
tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 oktober 2020.  

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.  

§ 6. Godkännande av dagordning  

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i 
kallelsen.  

§ 7. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktioner för 
valberedningen 

Redogjordes för förslag till riktlinjer för utseende av valberedning samt 
instruktioner för valberedningen, Bilaga 2. 

Beslutades i enlighet med förslaget. 



 

 

§ 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet 
och antalet aktier samt vissa redaktionella ändringar) och b) 
sammanläggning av aktier 

Redogjordes för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (gränserna 
för aktiekapitalet och antalet aktier samt vissa redaktionella ändringar) och 
sammanläggning av aktier, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa 
frågor med anledning av styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var 
enhälligt. 

§ 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av 
aktier 

Redogjordes för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om emission av aktier, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor 
med anledning av styrelsens förslag. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var 
enhälligt. 

§ 10. Avslutande av bolagsstämman 

Då inga ytterligare frågor fanns avslutades stämman.  
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Simon Sjöö  

     

 

 


