
 
 

 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I UPPLAND KREDIT AB (publ) 
 
Aktieägarna i Uppland Kredit AB (publ), 559011-1893, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma 
2020-06-30 kl. 09:00 på Kungsgatan 35 i Stockholm. 
 
Bolaget strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till att begränsa spridningen av det nya 
coronaviruset. Därför har Bolagets styrelse beslutat om vissa försiktighetsåtgärder i samband med 
årsstämman. 
- Årsstämman kommer att genomföras i enklare form än tidigare år samt kortas ner. 
- Närvaro av styrelse och koncernledning kommer att vara begränsad. 
- Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas. 
- Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas. 
Bolaget följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset och kommer senast 2020-06-26 att 
lämna uppdaterad information via hemsidan, upplandkredit.se/kallelse-2020. Styrelsen kommer då 
även skicka ut uppdaterad information till anmälda aktieägare. 
 
Anmälan m.m. 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i 
den av styrelsen förda aktieboken på dagen före stämman och ha anmält sitt deltagande till Bolaget 
senast den 25 juni 2020. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till 
preferensaktier@upplandkredit.se eller per post på nedanstående adress. 

Uppland Kredit AB (publ) 
Mailbox 3908 
111 74 Stockholm 

Förslag till dagordning 
1. Val av ordförande vid stämman,  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,  
3. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,  
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,  
5. Godkännande av dagordning,  
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,  
7. Beslut om  

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
 i. Beslut om vinstutdelning för stamaktier. 
 ii. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier. 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,  

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,  
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,  
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 



 
 

 

11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier. 
12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om inlösen och överlåtelse av preferensaktier. 
13. Beslut om riktad nyemission (stamaktier). 

Förslag 7 a) Styrelsen föreslås att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningarna. 
Förslag 7 b) i. Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ingen utdelning ska ske till 
stamaktieägarna. 
Förslag 7 b) ii. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägare om 
700 kronor per aktie att utbetalas till befintliga preferensaktieägare i 12 lika stora delar på månatlig 
basis, i enlighet med bolagsordningen. Utdelning för preferensaktier får uppgå till maximalt 7 000 
000 kronor under tiden till och med dagen före nästa ordinarie bolagsstämma.. 
Förslag 7 c) Styrelsen föreslår att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet. 
Förslag 8) För styrelseledamöter utgår ingen extra ersättning. Arvode till revisorn ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
Förslag 9) Styrelsen föreslår omval av revisor Roy Eide, som revisor för tiden till slutet av nästa 
ordinarie bolagsstämma. 
Förslag 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av högst 20 000 
preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag: 
- Att emissionen av preferensaktier ska ske till en emissionskurs om 10 000 kronor per aktie.  
- Att styrelsen har rätt att besluta om inlösen eller återköp av 20 000 stycken preferensaktier 
fram till tiden för nästa årsstämma. 
- Att vinstutdelning för preferensaktierna får utgå från och med teckning. 
- Att preferensaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
- Att preferensaktierna inte är överlåtelsebara eftersom de är behäftade med en 
förköpsklausul. 
Förslag 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut 
om inlösen av preferensaktier (förvärv av egna preferensaktier). Styrelsen föreslår även att 
årsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som 
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. 
Förslag 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 50 000 
stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor. För beslutet ska i 
övrigt följande villkor gälla. 
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Uppland Kapital AB. Skälen till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. 
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 10 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens 

marknadsvärde. 
3. Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för 

emissionsbeslutet.  
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i 

aktieboken. 



 
 

 

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 
Stockholm i juni 2020 

Uppland Kredit AB (publ) 
Styrelsen 


