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Kallelse till årsstämma i Charge Amps AB 
 
Aktieägarna i Charge Amps AB, org.nr 556897-7192, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma 
måndagen den 23 maj 2022 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Frösundaleden 2B i Solna. 
 
Rätt att delta och anmälan till årsstämman 
 
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: 
 

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 
fredagen den 13 maj 2022, 
 

ii. dels senast tisdagen den 17 maj 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) genom e-
post till ir@charge-amps.com. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig 
till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos 
Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 13 maj 2022 och aktieägare 
måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av 
aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 
maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande 
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga 
firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till 
längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att 
underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget 
via e-post enligt ovan senast den 17 maj 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även 
uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets 
hemsida, www.chargeamps.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och 
uppger sin postadress. 
 
Förslag till dagordning: 
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en justeringsperson. 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Anförande av den verkställande direktören. 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen. 
8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen, 

b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna. 



407741445-v2\EMEA_DMS 

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. 
11. Val av styrelseledamöter och av revisorer. 
12. Beslut om fastställande av principer för valberedningen. 
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. 
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler. 
15. Stämmans avslutande. 

 
Förslag till beslut: 
 
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
Valberedningen föreslår att Anders Dahl väljs till ordförande vid stämman. 
 
Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen. 
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. 
 
Punkt 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna, fastställande av 
antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisorer. 
Valberedningen föreslår följande: 
 
Valberedningen föreslår att ersättning för styrelseuppdrag, inklusive utskottsarvoden, lämnas 
oförändrade enligt följande: 
 

• styrelseordförandens arvode uppgår till 500 000 kronor per år, 
• övriga styrelseledamöters arvode uppgår till 250 000 kronor per år, 
• ersättningen till ordföranden i revisionsutskottet uppgår till 125 000 kronor per år, 
• ersättningen till övriga ledamöter i revisionsutskottet uppgår till 60 000 kronor per år, 
• arvodet till ersättningsutskottets ordförande uppgår till 80 000 kronor per år, och 
• arvodet till ersättningsutskottets övriga ledamöter uppgår till 40 000 kronor per år. 

 
Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att 
antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. 
 
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Mona Abbasi, Anders Dahl, Britt 
Hansson, Anders Järvelä, Boel Rydenå Swartling och Håkan Valberg. 
 
Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB 
omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält 
att den auktoriserade revisorn Henrietta Krpuljevic Segenmark fortsätter som huvudansvarig. 
 
Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att 
styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av den föreslagna 
styrelsens ledamöterna är tre – Britt Hansson, Anders Järvelä och Boel Rydenå Swartlig – beroende i 
förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna, inklusive ordföranden, är 
oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. 
 
Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande och mer information om de till omval 
föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.chargeamps.com.  
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Punkt 12: Beslut om fastställande av principer för valberedningen 
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade 
från förra året. 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska bolag som omfattas av Koden ha en 
valberedning. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som 
ska fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och övriga 
ledamöter till Bolagets styrelse och revisor. Valberedningen ska vidare föreslå person för 
bolagsstämmans val av stämmoordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans beslut om arvode 
till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorn. 
 
Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt 
största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista 
bankdagen i augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla 
valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största 
aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Avstår någon av de fyra röstmässigt 
största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som 
storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen.  
 
Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före 
årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa 
aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till 
röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, 
ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra 
röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i 
valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.  
 
Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader 
före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala 
nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens 
mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. 
 
Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman: 

a) förslag till stämmoordförande; 
b) förslag till antalet styrelseledamöter; 
c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande; 
d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av 

Bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för 
utskottsarbete uppdelat på varje ledamot; 

e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och 
f) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen. 

 
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för 
bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen. 
 
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 
vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom 
kvittning. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en 
marknadsplats, dock senast till nästa årsstämma. 
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Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för 
aktieägarna enligt ovan är främst att kunna anskaffa nytt kapital i samband med att bredda 
aktieägarkretsen i Bolaget vid en ägarspridning eller upptagande till handel av Bolaget aktier på en 
marknadsplats. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och 
fastställas med hjälp av externa finansiella rådgivare och efter överenskommelse med investerare. Om 
styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med ägarspridning av 
Bolagets aktier kan emission med stöd av bemyndigandet även ske till en teckningskurs som motsvarar 
aktiens kvotvärde. 
 
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan 
komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. 
 
Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler. 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 10 
procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten 
för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. 
 
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är 
främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet 
eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att 
möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett 
teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband 
med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
 
Majoritetsregler 
För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. 
 
Antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 47 729 929 med 
motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 
Övrigt 
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast 
tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas 
tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga 
handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Frösundaleden 2B, 8tr, 169 75 i Solna och på 
Bolagets webbplats, www.chargeamps.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin 
e-mail- eller postadress. 
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 

* * * * * 

Solna i april 2022 
Charge Amps AB 

Styrelsen 


