
Aktieägarna i 
Pomegranate Investment AB (publ) 

kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 november 2016 klockan 14.00 
på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, Stockholm 

 
Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste: 
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2016, och  
dels  senast den 22 november 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. 

Anmälan ska göras skriftligen via e-post till legal@pomegranateinvestment.com. Av 
anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och 
telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare 
eller biträden. Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas 
fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller 
motsvarande. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, 
för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina 
aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 22 
november 2016, och aktieägare som önskar genomföra sådan inregistrering bör därför begära sådan 
hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. 
 
Ombud m m 
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för 
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet 
eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. 
Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt 
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per e-post till bolaget på ovan angivna 
adress, och originalen ska tillhandahållas för inspektion på stämman. Blankett för fullmakt finns att 
hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till 
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. 
 
Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Godkännande av dagordning; 
5. Val av en eller två justeringsmän;  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Beslut om emission av teckningsoptioner: 

(a) till ledningen; 
(b) till styrelsen; 

8. Val av styrelse; 
9. Stämmans avslutande. 

 



Beslut om emission av teckningsoptioner till ledningen (ärende 7(a)) 
Styrelsen föreslår att beslut om emission av teckningsoptioner tas vid den extra bolagsstämman 
enligt Bilaga 1. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 
 
Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen (ärende 7(b)) 
Bolagets största aktieägare, Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Limited, föreslår att beslut 
om emission av teckningsoptioner tas vid den extra bolagsstämman enligt Bilaga 2. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 
 
Val av styrelse (ärende 8) 
Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar ska vara fem (5) och föreslår vidare att (i) Nadja 
Borisova ska väljas att bli ny styrelseledamot. 
 
Nadja Borisova är anställd som CFO för Vostok New Ventures Ltd och Vostok Emerging Finance 
Ltd och har arbetat som de facto CFO för Pomegranate Investment AB sedan starten. Nadja har 
tidigare arbetat som CFO för Varyag Resources, ett rysk-fokuserat investmentbolag, och haft 
diverse ekonomipositioner för Cloetta-Fazer, The Coca-Cola Company och Coca-Cola Bottlers i 
både Sverige och i Ryssland. Hon är Certified Accountant från ACCA i England och en 
ingenjörsexamen från St. Petersburgs Tekniska Institut.  
 

________________________ 
 
Förslaget enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängliga från och med den 14 november 2016 hos 
bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger 
sin postadress. 

 
________________________ 

 
Stockholm i november 2016 

Pomegranate Investment AB (publ) 
Styrelsen 

 


