
  

 

 
 

Extra bolagsstämma 
i 
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Aktieägarna i Eniro AB (publ) kallas till  
extra bolagsstämma 

7 juni 2012 kl 10.00 hos Carnegie på  
Regeringsgatan 56, Stockholm. 

 
Entrén till stämmolokalen öppnas  

kl 09.30. 



  

 
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

 
Aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra 
bolagsstämma 7 juni 2012 kl 10.00 på Carnegie Investment Banks huvudkontor på Regeringsgatan 
56, Stockholm. Entrén öppnas kl 09.30. 

ANMÄLAN 

 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska 
 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 31 maj 2012, och 
 
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl 16:00 31 maj 2012 under adress: 

Eniros Extrastämma, Box 7832, SE-103 98 Stockholm, per telefon +46 (0)8-402 90 
44 eller på www.eniro.com. Därvid ska också anges antalet biträden (dock högst två) 
som aktieägaren önskar medta till stämman. Vid anmälan bör anges namn, adress, 
person-/organisationsnummer och telefonnummer.  

  
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER  
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 31 maj 2012 genom 
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.  
 
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 
 
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud 
med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter utan särskild 
bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet. I fullmakt kan anges en längre 
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett 
fullmaktsformulär. Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor, på Bolagets 
hemsida, www.eniro.com, eller beställas per telefon +46 (0)8 402 90 44. Fullmakten i original bör i 
god tid före extrastämman insändas till Bolaget under Eniros Extrastämma, Box 7832, 103 98 
Stockholm. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för 
den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. 
 
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om 
aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller 
inte som anmälan till stämman. 
 
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 
 
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 100 180 740 
stycken. Bolaget innehar 3 266 egna aktier som inte får företrädas på stämman. 
 
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 
 
Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören 
ska lämna upplysningar enligt 7 kap § 32 i aktiebolagslagen. 
 
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 
1. Öppnande av stämman. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordningen. 
5. Val av två justeringsmän. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Beslut i samband med nyemission av preferensaktier innehållande beslut om: 
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A. ändring av bolagsordningen (införande av ett nytt aktieslag – preferensaktier) 
B. bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier 
C. vinstutdelning på preferensaktier 

8. Stämmans avslutande.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 
Som ordförande vid stämman föreslås advokaten Dick Lundqvist.  
 
Beslut i samband med nyemission av preferensaktier (punkt 7) 

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7 
 
Ärendena i punkterna 7A – 7C ska anses som ett förslag och ska därför som en helhet antas av 
bolagsstämman genom ett beslut.  
 
7A Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
 
För att möjliggöra införandet av det nya aktieslaget föreslår styrelsen att bolagsstämman 
beslutar om nedanstående tillägg till bolagsordningen. 
 
I §4 ”Aktiekapital”, föreslås följande tillägg (efter det första befintliga stycket):  

 
Aktier skall kunna ges ut i två slag: stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie 
berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. 
Stamaktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut 
enligt denna bolagsordning. Preferensaktier får ges ut till ett antal om högst 1 000 000 
preferensaktier. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 
olika slag, skall innehavare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna 
aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i 
bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta 
inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.  
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast 
av ett slag, skall innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett 
huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad 
avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.  
 



  

 
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta 
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.  
 
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske 
genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har 
företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad 
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
 

Följande tillägg föreslås som nya §§ 11-13 i bolagsordningen (tidigare §§11-12 omnumreras till §§14-
15) 
 

§ 11 Vinstutdelning 

Preferensaktierna har företräde till utdelning 
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt 
framför stamaktierna till årlig utdelning enligt nedan.  

Beräkning av Preferensutdelningen  

Företräde till utdelning per preferensaktie (”Preferensutdelning”) skall: 

 Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att 
preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket till och med det sista 
utbetalningstillfället före årsstämman 2017 uppgå till tolv (12) kronor per kvartal, dock 
högst 48 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan. 

 Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2017 och för tiden 
därefter skall Preferensutdelningen ökas med totalt fyra (4) kronor årligen jämnt 
fördelat på kvartalsvisa utbetalningar. Justering skall ske i samband med första 
utbetalningstillfället efter varje årsstämma.  

 
Utbetalning av utdelning  
Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall ske kvartalsvis. Avstämningsdagar skall 
vara 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober. För det fall sådan dag ej är bankdag, 
d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag skall avstämningsdagen vara 
närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter 
avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktierna kan 
komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen 
efter tidpunkten för emissionen av preferensaktierna. 

Beräkning av Innestående Belopp 
Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast utdelning understigande 
Preferensutdelningen lämnats, skall preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman 
beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla 
ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad 
som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på 
stamaktierna lämnas. Innestående Belopp, skall räknas upp med en faktor motsvarande 
en årlig räntesats om tjugo (20) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den 
kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det 
fall det ej skett någon utdelning alls).  

Omräkning vid vissa bolagshändelser 
För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller 
annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktien berättigar till enligt 
§§ 11-13 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.  

Övrigt 

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.  



  

 
§ 12 Inlösen 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av 
ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När beslut om 
inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden 
om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till 
det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall 
styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. 
Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta 
vilka preferensaktier som skall inlösas. 

Lösenbeloppet skall vara ett belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie, enligt 
följande: 

 Från och med den första avstämningsdagen efter årsstämman 2012 fram till den 
första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2015, om 560 
kronor per preferensaktie plus Innestående Belopp. 

 Från och med den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter 
årsstämman 2015 och för tiden därefter, ett belopp om 480 kronor plus Innestående 
Belopp. 
 

Ägare av preferensaktie som skall inlösas skall vara skyldig att inom tre månader från 
erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta 
lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till 
minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har 
vunnit laga kraft. 

§ 13 Bolagets upplösning 

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna 
att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande 
lösenbeloppet beräknat enligt § 12 per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på varje 
preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna skall i övrigt 
inte medföra någon rätt till skiftesandel. 

 
7B Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 000 
000 preferensaktier till en emissionskurs om 400 kronor per preferensaktie.  
 
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att möjliggöra att bolaget på ett 
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av en förtida återbetalning till rabatt av 
utestående fordringsbelopp till banker som ingår i det bankkonsortium som bolaget ingått ett låneavtal 
med. 
 
7C Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier 
 
Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier enligt punkterna 7A och 7B ovan föreslår 
styrelsen att bolagsstämman beslutar om s.k. efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med 
bestämmelserna i bolagets bolagsordning enligt nedan.  
 
Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 2 497 027 128 kronor. 
 



  

 
Styrelsen föreslår att efterutdelning ska lämnas kvartalsvis med 12 kronor per preferensaktie, dock 
högst 36 kronor per preferensaktie. Totalt ska efterutdelning lämnas med högst 36 000 000 kronor på 
preferensaktierna.  
 
Som avstämningsdagar, före nästa årsstämma, för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås 31 juli och 
31 oktober 2012 samt 31 januari 2013. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den 
avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.  
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktierna. 
 
MAJORITETSREGLER 
 
För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

HANDLINGAR  
 
Fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 7 kommer att finnas 
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.eniro.com, senast från den 16 maj 2012 
samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger 
sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman. 
 
Stockholm i maj 2012 
Eniro AB (publ) 
Styrelsen 

 
Non-Swedish speaking shareholders 
 
This notice regarding the Extraordinary General Meeting of Eniro AB (publ), to be held on 7 June, 
2012 at 10.00. (CET) at Carnegie Investment Bank’s offices, Regeringsgatan 56, Stockholm, 
Sweden is available in English on www.eniro.com.    
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