KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)
Aktieägarna i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl.09.00, i Advokatfirman Lindahls
lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga på extra bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
tisdagen den 6 november 2018,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Att. Åsa
Larsson, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-451 55 00 eller per e-mail
info@a-com.se, senast tisdagen den 6 november 2018.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos
Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear)
tisdagen den 6 november 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.
Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och
ombud.
I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas
enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan
om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för denna extra
bolagsstämma.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats
www.a-com.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Förslag till dagordning
1.
Öppnande av stämman
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 dagordningen
7.
Beslut om;
a) ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma samt ändring av gränser
för antal aktier och aktiekapital;
b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust; och
c) i. nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med
kontant betalning och ii. sammanläggning av aktier.
8.
Avslutande av bolagsstämman
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Beslutsförslag
Punkt 7 a)
Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma samt ändring av gränser
för antal aktier och aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras från A-com AB (publ) till Retail United
International AB (publ) och att bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital
ändras. Förslaget innebär att 1 § och 4 § i bolagets bolagsordning ändras enligt nedan.
Punkt

Nuvarande lydelser

Föreslagna lydelser

§1

Bolagets firma är A-com AB (publ).
Bolaget är publikt.

Bolagets firma är Retail United International AB
(publ).

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000
000 kronor och högst 80 000 000.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000
kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000
000 och högst 8 000 000 000.

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och
högst 120 000 000.

Styrelsen, eller den som styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.
Punkt 7 b)
Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för täckning av förlust
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med
15 587 287,2364 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Efter minskningen kommer Bolagets
aktiekapital att uppgå till 19 838 365,5736 kronor fördelat på 3 542 565 281 aktier envar
med ett kvotvärde om 0,0056 kronor.
Punkt 7 c)
Beslut om i. nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med
kontant betalning och ii. sammanläggning av aktier
Styrelsen i A-Com AB (publ), org. nr. 556291-2807 bedömer att en sammanläggning av
bolagets aktier (1:100) skulle medföra att bolagets aktieantal skulle vara mer
ändamålsenlig. I anledning härav föreslås en sammanläggning av bolagets aktier och i
anledning härav följande delbeslut:
i.

Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets
aktiekapital med högst 0,1064 kronor genom nyemission av högst 19 aktier enligt följande
villkor:
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1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Arvid Svensson Invest AB, org. nr 556655-6170.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen behöver
ske för att möjliggöra en sammanläggning av bolagets aktier.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast en vecka efter
bolagstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till totalt 1 krona.
5. Teckningskursen motsvarar ett avrundat lägsta värde på aktierna.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast en vecka efter
bolagstämman.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
ii.

Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att
bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier varvid hundra (100)
aktier läggs samman till en (1) aktie, innebärande att bolagets aktiekapital, efter den
riktade nyemissionen enligt punkten i) ovan och genomförd sammanläggning enligt denna
punkt, kommer att uppgå till 19 838 365,68 kronor fördelat på 35 425 653 aktier, med ett
kvotvärde om 0,56 kronor per aktie, och i övrigt på följande villkor:
1. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier ska
avrundning ske uppåt, varvid aktieägaren av Arvid Svensson Invest AB, org. nr
556655-6170 (”Garanten”) vederlagsfritt kommer att erhålla så många aktier (199 aktier) att dennes innehav, efter tillägg för av Garanten tillhandahållna aktier,
blir jämnt delbart med hundra (100).
2. Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken
dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har
registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid
sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar
om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt
att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear
Sweden AB.
Bolagsstämmans beslut om nyemission och sammanläggning av aktier ovan ska fattas som
ett beslut.
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Villkor
För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt punkterna 7 a) – c) fordras att
beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.
Besluten enligt punkterna 7 a) - c) är villkorade av att samtliga dessa vinner
bolagsstämmans bifall.
Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut jml punkterna 7 a) – c) ovan kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget samt på bolagets webbplats (www.a-com.se) minst två veckor före
bolagsstämman. Dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas
enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan
om deltagande i extra stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att
användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
den extra bolagsstämma denna kallelse avser.
_________________
Stockholm i oktober 2018
A-Com AB (publ)
Styrelsen
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