
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

På uppdrag av aktieägaren, Alden AS, som representerar 14,9 procent av aktierna i Hoylu AB (publ), 
org. nr 559084–6381 ("Bolaget") kallar styrelsen härmed till Bolagets extra bolagsstämma den 25 
november 2022, kl. 08.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. 
Inregistrering inleds kl. 07.45.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: 

 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 november 2022, 
och 

 anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 21 november 2022, helst före kl. 16.00. 
Anmälan att delta på extra bolagsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com 
eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Hoylu EGM, Strandvägen 1 114 
51 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av 
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget 
namn för att ha rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några 
dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 november 2022 
och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och 
daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. 
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person 
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i 
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev 
till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats 
www.hoylu.com. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av extra bolagsstämman 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare 

5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om riktad konvertibelemission 

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

9. Extra bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om riktad konvertibelemission (punkt 7)

Aktieägaren, Alden AS (”Aktieägaren”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad 
emission av konvertibler till ett nominellt värde ej överstigande 37 042 807 kronor. Vid full 
konvertering av konvertiblerna innebär det en ökning av aktiekapitalet uppgående till 3 053 772,70 
kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen. 
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1. Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, 
CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi 
AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade 
konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en 
företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt 
mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för 
potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det 
rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är 
troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att 
garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses 
med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader 
och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut 
för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort 
bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest 
fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget 
är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till 
betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten. 

2. Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. 
Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som 
framgår av villkoren, Bilaga 1B. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive 
konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds 
avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är 
marknadsmässig. 

3. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp. 

4. Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av 
fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.

5. Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning 
för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning. 

6. Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för 
registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till 
en konvertering om 1,00 krona. 

7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

8. Övriga villkor framgår av Bilaga 1B.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med Alden AS förslag, och förutsatt 
full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets 
aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. 
Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent. 

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio 
tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra 
bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 8)

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören 
eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de 
på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av 
besluten.



ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget 

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 91 743 922 utestående aktier 
representerande totalt 91 743 922 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman 
begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka 
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen 
av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana 
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten 
gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana 
förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har vid extra bolagsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och 
förslagen som ska hanteras vid extra bolagsstämman.

Handlingar

Handlingar hänförliga till föreslagna beslut till extra bolagsstämman kommer finnas tillgängliga på 
Bolagets huvudkontor och hemsida www.hoylu.com senast två (2) veckor före extra 
bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Handlingarna 
kommer att läggas fram på extra bolagsstämman.


