
 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CINIS FERTILIZER AB 
 
Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 20 oktober 2022 kl. 09.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 
27 i Stockholm. 
 
Rätt att delta på bolagsstämman 
Rätt att delta i stämman har den som 

• dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 oktober 2022, 

• dels anmält sig till Bolaget senast den 14 oktober 2022 under adress Cinis Fertilizer AB, 
Bytaregatan 4D, 222 21 Lund, eller via e‑post henrik@cinis-fertilizer.com. I anmälan 
ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva 
sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. 
rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen 
den 12 oktober 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 14 
oktober 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren 
genomför sådan rösträttsregistrering. 
 
Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, 
som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt 
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Cinis Fertilizer AB, Bytaregatan 4D, 
222 21 Lund. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i 
fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 
www.cinis-fertilizer.com. 
 
Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Beslut att godkänna överlåtelser av aktier enligt s.k. cornerstoneavtal 

 

Förslag till beslut 
 
Punkt 6: Beslut att godkänna överlåtelser av aktier enligt s.k. cornerstoneavtal 
Styrelsen i Cinis Fertilizer AB avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, 
besluta om en riktad nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor till en finansiell 
rådgivare, för vidare överlåtelse till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i 
Sverige och utomlands. Teckningskursen i nyemissionen avses vara 0,01 kronor per aktie och 
priset vid efterföljande överlåtelse av aktier till allmänheten i Sverige och institutionella 
investerare i Sverige och utomlands avses vara 29 kronor per aktie, som slutligen redovisas till 
Bolaget. Vissa investerare har ingått avtal med Bolaget om att vara så kallade 
cornerstoneinvesterare i samband med erbjudandet, vilket innebär att de kommer att 
garanteras full tilldelning i erbjudandet. Vissa cornerstoneinvesterare är styrelseledamöter, 
eller närstående till styrelseledamöter, i Bolaget, vilket innebär att överlåtelser av aktier till 



 

 

dessa personer omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Sådana 
överlåtelser av aktier ska godkännas av en bolagsstämma. Det föreslås därför att extra 
bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelser av aktier enligt följande.  
 

Förvärvsberättigade Högsta antal aktier Högsta belopp (SEK) 

Morgan Sadarangani, genom bolag 1 724 137 49 999 973 

Roger Johansson  344 827 9 999 983 

Åsa Källenius, genom bolag 172 413 4 999 977 

Sten Hedbäck, genom bolag 103 448 2 999 992 

Total 2 344 825 67 999 925 

 
 
För beslut i enlighet med detta förslag i punkt 6 krävs biträde av aktieägare med minst nio 
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
 
Övrigt 
Handlingar 
Förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget på Bytaregatan 4D i Lund och på Bolagets 
webbplats, www.cinis-fertilizer.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt 
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
Aktieägarnas frågerätt 
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

 
_________________ 

 
 

Stockholm i oktober 2022  
 

Cinis Fertilizer AB 
 

Styrelsen 
 


