
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I

KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen

den 29 juni 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm.

Styrelsen föreslår att aktieägare ska kunna delta digitalt på stämman men utan möjlighet att rösta,

förutsatt att de aktieägare som representerar mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna

biträder beslutet. En länk kommer att skickas ut till de aktieägare som anmält att de önskar delta

digitalt på stämman.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen

för stämman, samt anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 23 juni 2021.

Anmälan görs via e-post till info@kaleunited.com, eller med post till Box 42, Birger Jarlsgatan 57c, 113

56 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer

anges.

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 att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen; och

(c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och

revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller

teckningsoptioner och/eller konvertibler.

13. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att aktieägare deltar digitalt på stämman, utan

möjlighet att utöva sin rösträtt. Det innebär att även utomstående kan ha möjlighet att närvara på

stämman och bolagsstämman måste därför besluta om att den som inte är aktieägare ska ha rätt att



närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast

om det biträtts av aktieägare som representerar mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie

ledamöter och en (1) suppleant.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och

revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår omval av Måns Ullerstam, Miray Zaki och Michiel Van Deursen som ordinarie

ledamöter, samt Gunnar Kreitz som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår omval av Carl-Erik Morin som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt
att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med
apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara
marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler får totalt högst omfatta en ökning av Bolagets aktiekapital som ryms inom
bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
vid behov kunna bredda ägarkretsen och införskaffa ytterligare kapital för finansiering av Bolagets
fortsatta tillväxt.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga
villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt

aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Kale United AB Birger Jarlsgatan 57 C,

Stockholm senast den 15 juni 2021. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så

begär och uppger sin adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

__________________________



Stockholm i maj 2021

Kale United AB

Styrelsen


