
 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE AB 

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, kallas härmed till extra bolagsstämma 

måndagen den 21 oktober 2019 klockan 12:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress 

Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 11:30.  

Anmälan  

Aktieägare som önskar delta i stämman måste: 

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som 

är tisdagen den 15 oktober 2019; samt 

(ii) senast onsdagen 16 oktober 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till 

bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Willy 

Edholm Fjellstad, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till 

willy.edholmfjellstad@setterwalls.se. 

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, 

telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och 

biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman 

bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra 

behörighetshandlingar.  

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, 

begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste 

underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 15 oktober 2019, då sådan införing 

ska vara verkställd. 

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och 

daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av 

registreringsbevis bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande 

behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två justeringspersoner 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

7. Val av styrelse 

8. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2019/2021 

9. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2019/2021 I 
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10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner 

11. Avslutande av stämman 

 

Punkt 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) utan suppleanter. 

Punkt 7. Val av styrelse 

Aktieägare föreslår att Anders Rodebjer och Jan Flood entledigas från sina uppdrag som 

styrelsesuppleanter och väljs till ordinarie styrelseledamöter, varmed bolagets styrelse består 

av ordinarie ledamöterna Liselott Kilaas (ordförande), Ebba Fåhraeus, Sören Olofsson, 

Johanna Öberg, Anders Rodebjer och Jan Flood utan suppleanter. 

Punkt 8. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2019/2021 

20 North Street CO AB, aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), föreslår 

att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 11 400 teckningsoptioner 

(”Teckningsoptionerna”), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 114 000 

kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna (med reservation för eventuella 

omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor). För beslutet ska i övrigt följande 

villkor gälla. 

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga 

tecknas av Bolaget, varefter dessa ska överlåtas till nuvarande och framtida 

styrelseledamöter, VD och nyckelpersoner i Bolaget (”Deltagarna”) i enlighet med 

det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från Bolagets styrelse. Skälet 

till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna ska 

användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram. 

 

2. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för Teckningsoptionerna. 

 

3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma 

dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga 

teckningstiden. 

 

4. Nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från 

och med den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021. Teckningsoptioner 

som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2021 upphör att 

gälla. 

 

5. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget 

till en teckningskurs om 2 648 kronor per aktie. 

 

6. Teckningsoptionerna ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat inne-

fattandes sedvanliga omräkningsvillkor såvitt avser teckningskurs och antal aktier som 
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Teckningsoptionerna berättigar till teckning av, som framgår av styrelsens fullständiga 

förslag. 

Överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagarna  

Bolaget ska överlåta Teckningsoptionerna till Deltagarna mot betalning av en premie 

motsvarande Teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, 

beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av Bolaget anlitad oberoende 

värderingsman.  

Styrelsen i Bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i enlighet med följande principer. 

Ingen Deltagare kan erbjudas ett högre antal Teckningsoptioner än den maximala 

tilldelningen enligt nedan. 

 

Deltagarkategori Maximalt antal 

Teckningsoptioner per 

Deltagare 

Högst totalt antal 

Teckningsoptioner i 

respektive deltagarkategori 

Styrelseordförande  450 450 

Styrelseledamöter  350 1 400 

VD 8 500 8 500 

CFO 300 300 

Nyckelpersoner som inte 

tillhör kategorierna ovan 

 

100 750 

Totalt:  11 400 

Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal Teckningsoptioner än vad 

Deltagarna erbjuds. 

Teckningsoptionsavtal 

Samtliga Teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås 

med respektive Deltagare. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. 

intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga 

villkor. 

Godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagarna 

Ett beslut att emittera Teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även 

ett godkännande av överlåtelser av Teckningsoptioner till Deltagarna. 

Övrigt 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket. 
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Majoritetskrav 

Förslaget innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse 

av teckningsoptioner till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen 

(2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande 

minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. 

Punkt 9. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2019/2021 I 

20 North Street CO AB, aktieägare i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad 

emission av högst 18 150 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna I”), innebärande en 

ökning av aktiekapitalet med högst 181 500 kronor vid fullt utnyttjande av 

Teckningsoptionerna I (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga 

omräkningsvillkor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Teckningsoptionerna I ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga 

tecknas av Bolaget, varefter dessa ska överlåtas till nuvarande och framtida 

styrelseledamöter, VD och nyckelpersoner i Bolaget (”Deltagarna I”) i enlighet med 

det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från Bolagets styrelse. Skälet 

till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna I ska 

användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram. 

 

2. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för Teckningsoptionerna I. 

 

3. Teckning av Teckningsoptioner I ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma 

dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga 

teckningstiden. 

 

4. Nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna I kan ske under perioden från 

och med den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021. Teckningsoptioner I 

som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2021 upphör att 

gälla. 

 

5. Varje Teckningsoption I berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget 

till en teckningskurs om 5 884 kronor per aktie. 

 

6. Teckningsoptionerna I ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat inne-

fattandes sedvanliga omräkningsvillkor såvitt avser teckningskurs och antal aktier som 

Teckningsoptionerna I berättigar till teckning av, som framgår av styrelsens 

fullständiga förslag. 

Överlåtelse av Teckningsoptioner I till Deltagarna I 

Bolaget ska överlåta Teckningsoptionerna I till Deltagarna I mot betalning av en premie 

motsvarande Teckningsoptionerna I:s teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, 
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beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel av en av Bolaget anlitad oberoende 

värderingsman. 

Styrelsen i Bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna I i enlighet med följande 

principer. Ingen Deltagare I kan erbjudas ett högre antal Teckningsoptioner I än den 

maximala tilldelningen enligt nedan. 

 

Deltagarkategori Maximalt antal 

Teckningsoptioner I per 

Deltagare I 

Högst antal 

Teckningsoptioner I i 

respektive deltagarkategori 

Styrelseordförande 900 900 

Styrelseledamöter 700 2 800 

VD 8 500 8 500 

President, Coala Life Inc. 1 500 1 500 

CMO 500 500 

CTO 1 000 1 000 

COO 500 500 

CFO 500 700 

Nyckelpersoner som inte 

tillhör kategorierna ovan 

 

100 1 750 

Totalt:  18 150 

Deltagarna I kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal Teckningsoptioner I än vad 

Deltagarna I erbjuds. 

Teckningsoptionsavtal 

Samtliga Teckningsoptioner I kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås 

med respektive Deltagare I. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. 

intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga 

villkor. 

Godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner I till Deltagarna I 

Ett beslut att emittera Teckningsoptioner I i enlighet med förevarande förslag innefattar även 

ett godkännande av överlåtelser av Teckningsoptioner I till Deltagarna I. 

Övrigt 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 

beslutets registrering vid Bolagsverket. 
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Majoritetskrav 

Förslaget innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse 

av teckningsoptioner till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen 

(2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande 

minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna. 

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av 

teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 

under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieä-

garna, besluta om emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot 

kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska 

kunna ske med andra villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier 

högst kunna ökas med 2 000. Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de 

smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Antal aktier och röster i bolaget  

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 169 952 utestående aktier och 

röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon 

aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid 

stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett 

ärende på dagordningen. 

Handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, såsom framgår av punkterna 6-8 ovan, kommer att 

hållas tillgängligt på bolagets kontor och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär 

det och uppger sin postadress. Förslagen kommer även att framläggas på stämman. 

_____ 

Stockholm i september 2019 

Styrelsen 


