FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I ESEN ESPORTS AB DEN 3 MAJ
2022
Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 (”Bolaget”), har den 5 april 2022 kallats till
ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget tisdagen den 3 maj 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på
Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt
nedan.
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Per Hägerö utses till ordförande vid stämman, eller vid
förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.
Resultatdisposition punkt (7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera
Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets balanserade resultat
inklusive överkursfond om 19 977 802 kronor och årets förlust om -12 700 224 kronor överförs i ny
räkning.
Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden (punkt 8)
Föreslås att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande tre
(3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till varje ordinarie
ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2022).
Föreslås vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor (punkt 9)
Föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, (i) omvälja Per Hägerö, Mirel Bikic, Faisal Gani, Mikael
Larsson och Stephan Käll till ordinarie ledamöter i Bolaget och (ii) utse Per Hägerö till styrelsens
ordförande. Styrelsen föreslås således därefter bestå av Per Hägerö som styrelsens ordförande och
Mirel Bikic, Faisal Gani, Mikael Larsson och Stephan Käll som ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja den auktoriserade revisorn Andreas Folke
till Bolagets revisor.
Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i följande avseenden:
(i)

Ändring av Bolagets företagsnamn (§ 1 i bolagsordningen) till Augeo Group AB. Styrelsen
bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos
Bolagsverket.

(ii)

Ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i
bolagsordningen). Gränserna för Bolagets (i) aktiekapital föreslås ändras från lägst 2 850 000
kronor och högst 11 400 000 kronor till lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor och
(ii) antal aktier föreslås ändras från lägst 55 000 000 aktier och högst 220 000 000 aktier till lägst
180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier.

(iii)

Ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar.

Föreslagen ny bolagsordning framgår i sin helhet av Bilaga A.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslutet såvitt avser punkt (ii) ovan ska vara villkorat av att den nyemission av aktier som beslutades
av styrelsen på styrelsemöte den 15 februari 2022 och som godkändes i efterhand av den extra
bolagsstämman den 21 mars 2022 hunnit registreras hos Bolagsverket innan stämman.
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Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna
ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal
aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose
Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida
förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.
Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.
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Bilaga A
Ny bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR AUGEO GROUP AB
Org.nr 559022-4506
Antagen på årsstämma den 3 maj 2022

§1

Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Augeo Group AB. Bolaget är publikt.

§2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§3

Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom,
företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill
relaterade områden, samt upplåta lokaler.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

§5

Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

§6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två
suppleanter.

§7

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig
revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.

§8

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska
Dagbladet.

§9

Rätt att delta vid bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden
anges i anmälan.
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§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1.

Val av ordförande vid stämman,

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd,

3.

Godkännande av dagordning,

4.

Val av en eller flera justeringspersoner,

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

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,

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

8.

Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,

9.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,

10.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december (kalenderår).
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första
stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
_______________________
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