
Aktieägarna i 
Pomegranate Investment AB (publ) 

med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm  
kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2021  

 
Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer 
Pomegranate Investment AB (publ):s extra bolagsstämma att genomföras genom 
förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med 
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså 
en stämma utan fysiskt deltagande. 
 
Pomegranate Investment AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid 
stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid 
stämman fattade besluten offentliggörs den 29 november 2021 så snart utfallet av röstningen 
är slutligt sammanställt.  
 
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av 
ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, 
som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om 
stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget 
begär det. 
 
Förutsättningar för deltagande 
Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman måste: 

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 november 2021, 
och  

dels  senast den 26 november 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman 
genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken 
”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Pomegranate Investment AB (publ) 
tillhanda senast den dagen. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, 
måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget 
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 23 november 
2021, och aktieägare som önskar genomföra sådan inregistrering bör därför begära sådan 
hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. 
 
Förhandsröstning 
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 



För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. Förhandsröstningsformuläret gäller 
som anmälan. 
 
Det ifyllda formuläret måste vara Pomegranate Investment AB (publ) tillhanda senast  
26 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ”Advokatfirman Vinge KB, Att. 
Emil Lindwall, Box 1703, 111 87 Stockholm”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt 
och ska då skickas till www.pomegranateinvestment.com. Om aktieägare är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 
Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse 
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Ombud m m 
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en dagtecknad fullmakt för ombudet 
utfärdas och biläggas formuläret för förhandsröstning. 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 till bolaget per post på ovan angiven adress. 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. Val av ordförande vid stämman; 
2. Val av en eller två justeringsmän;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Godkännande av dagordning; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier; 
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning; 
8. Beslut om emission av aktier; 
9. Beslut om ändring av bolagets incitamentsprogram 2020. 
 
Val av ordförande vid stämman (ärende 1) 
Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, vid advokatfirman Vinge, eller den person 
som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman. 
 
Val av en eller två justeringsmän (ärende 2) 
Styrelsen föreslår att Joel Wahlberg, vid advokatfirman Vinge, utses till person att jämte 
ordföranden justera protokollet från stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen 
istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från stämman 
innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna 
i protokollet från stämman. 
 



Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3) 
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Pomegranate 
Investment AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och 
som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (ärende 6) 
Pomegranate Investment AB (publ) överväger att genomföra en ökning av aktiekapitalet 
genom en riktad emission av aktier i bolaget, i syfte att investera ytterligare i dess största 
portföljinnehav, samt till att genomföra ytterliga investeringar i övriga innehav i portföljen. 
 
Emissionen av aktier riktas till ett begränsat antal investerare i jurisdiktioner där en sådan 
transaktion får riktas utan att överträdelse sker av ytterligare registrerings- eller legala krav. 
Styrelsen har till ändamålet anlitat Pareto Securities AB som manager för den potentiella 
transaktionen och söker mandat för att resa kapital genom en emission av aktier i enlighet 
med vad som framgår nedan. 
 
Bemyndigandet att emittera aktier 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att anta beslut, längst 
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt 
för aktieägarna, och inom ramen för bolagsordningen samt motsvarande en utspädning om 
maximalt 20% av utestående aktier vid tidpunkten då styrelsen för första gången beslutar om 
emission med stöd av bemyndigandet. Emissionsbeslut ska kunna ske mot kontant betalning 
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. 
 
Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta 
de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering 
därav. 
 
Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning 
i enlighet med styrelsens förslag under ärende 7. 
 
Beslut om antagande av ny bolagsordning (ärende 7) 
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet får uppgå till lägst 
5 000 000 euro och högst 20 000 000 euro, samt att antalet aktier får uppgå till lägst 
5 000 000 och högst 20 000 000 aktier. Förslaget innebär att § 4 och § 5 i bolagets 
bolagsordning justeras till att ha följande lydelse.  
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 euro och högst 20 000 000 euro. 
 
§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska uppgå till lägst 5 000 000 och till högst 20 000 000 aktier. 
 
Beslut om emission av aktier (ärende 8) 



Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kapitalanskaffning om maximalt 
2 500 000 euro (det totala överlåtelsepriset), genom att bolagets aktiekapital ökas med högst 
138 889 euro genom riktad emission av högst 138 889 nya aktier. 
 
Syftet med emissionen är att låta bolagets nuvarande aktieägare teckna aktier i enlighet med 
följande villkor. 
 

1. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Pareto Securities AB (”Pareto”) till en 
teckningskurs om 1 euro per aktie (aktiens kvotvärde). Anledningen till avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för fastställandet av teckningskursen 
för aktierna till 1 euro är att möjliggöra en effektiv utbokning av aktier i 
nyemissionen.  
 

2. Teckning av aktier ska av Pareto ske på teckningslista senast den 1 december 2021. 
Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. 

 
3. Betalning om 1 euro (kvotvärdet) per tecknad aktie ska erläggas kontant senast i 

samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för 
betalning. 
 

4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter teckning av aktierna. 
 

5. Efter att Pareto tecknat de nya aktierna ska aktierna vidareöverlåtas från Pareto enligt 
följande allokeringsprinciper: i första hand ska nuvarande aktieägare i bolaget 
(”Nuvarande aktieägare”) allokeras aktier så långt möjligt i förhållande till deras 
nuvarande aktieinnehav; i andra hand, om inte aktier motsvarande det totala 
överlåtelsepriset om 2 500 000 euro har allokerats, till Nuvarande aktieägare som 
anmält intresse utöver sitt befintliga innehav; i tredje hand, till personer som på 
förhand tecknat sig för aktier.  

 
6. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas 

att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband 
med registrering därav. 

 
Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning 
i enlighet med styrelsens förslag under ärende 7. 
 
Beslut om ändring av bolagets incitamentsprogram 2020 (ärende 9) 
Styrelsen föreslår att bolagets incitamentsprogram 2020 för bolagets ledning 
(”Managementprogrammet 2020”) ändras i enlighet med följande: 

Styrelsen ska ha möjlighet att omfördela upp till 20 % av det godkända 
Managementprogrammet 2020 till nyckelpersoner i bolaget. 

Bakgrunden till förslaget är befintliga personalförändringar i bolaget. 



 
___________________________________ 

 
Övrigt 
Beslut enligt punkterna 6 och 7, fordrar bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslut enligt punkten 
8 fordrar bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda vid bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas 
hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

________________________ 
 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden 
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande 
till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till 
Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm, eller 
elektroniskt till legal@pomegranateinvestment.com, senast den 19 november 2021. 
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Pomegranate Investment AB 
(publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm, och på bolagets hemsida, 
www.pomegranateinvestment.com, senast den 24 november 2021. Upplysningarna skickas 
också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 
 

________________________ 
 
 

Stockholm, oktober 2021 
Pomegranate Investment AB (publ) 

Styrelsen 
 


