
 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA, I PILUM AB 

 

Aktieägarna i Pilum AB, org. nr 556556-8325, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. 

 

Tidpunkt:  Torsdagen den 30 juni 2016, klockan 13.00 

 

Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Vasagatan 7, plan 8, Stockholm 

 

Anmälan och rätt till deltagande vid årsstämman 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: 

 

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som 

är torsdagen den 23 juni 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank 

eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. 

Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 23 juni 2016. Detta innebär 

att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.  

 

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 23 juni 2016. Anmälan om 

deltagande i stämman görs via e-post till info@pilum.se alternativt via brev till Pilum AB 

(publ), Box 6042, 400 60 Göteborg. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om 

ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste 

en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. 

Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person 

skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. 

 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Val av en eller två protokolljusterare. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut om: 

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning; 

(b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; och 

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt vice 

verkställande direktören. 

9. Framläggande av kontrollbalansräkning. 

10. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen. 

11. Beslut om huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. 

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

13. Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. 

14. Beslut om principer för valberedningen. 

15. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 

16. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och för tid som revisor 

utses samt ort för bolagsstämma. 

17. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremål, gränser för 
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aktiekapitalet och antalet aktier. 

18. Beslut om nyemission av aktier samt godkännande av förvärv av aktier i Saxlund International 

Holding AB. 

19. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapitalet och antalet 

aktier. 

20. Beslut om sammanläggning av aktier. 

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission. 

22. Årsstämmans avslutande. 

 

Beslutsförslag 

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till 

ordförande vid stämman. 

 

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. 

 

Punkt 11: Beslut om huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare 

Eftersom Bolaget den 11 november 2015 höll en extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma där 

beslut fattades om att driva verksamheten vidare är Bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom 

åtta månader därefter hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämman ska fråga om 

Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt. 

 

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift  

 

På extra bolagsstämma i Bolaget den 26 juni 2013 beslutades att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet 

i Bolagets bolagsordning (ii) minska reservfonden från 8 779 000 kronor till 0 kronor för 

förlusttäckning, (iii) minska aktiekapitalet från 26 615 430,52 kronor till 2 795 738,50 kronor för 

förlustteckning utan indragning av aktier och (iv) nyemission av högst 44 731 816 aktier till en 

teckningskurs om 0,25 kronor per aktie motsvarande kvotvärdet varvid aktiekapitalet kunde öka med 

högst 11 182 954 kronor. Nyemissionen fulltecknades och samtliga beslut ovan registrerades hos 

Bolagsverket den 21 april 2016. Dessutom beslutade styrelsen den 8 maj 2016 om emission av 

12 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie motsvarande kvotvärdet varvid 

aktiekapitalet kunde öka med högst 3 000 000 kronor. Denna emission registrerades hos Bolagsverket 

den 20 maj 2016 varigenom Bolaget tillförts ytterligare 3 000 000 kronor. 

 

Styrelsen i Bolaget har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ 

aktiebolagslagen samt låta denna granskas av Bolagets revisor. Revisorn kommer därefter att utfärda 

ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalans-

räkningen visa att Bolagets eget kapital är helt återställt. Således bedömer styrelsen att det ej 

föreligger någon kapitalbrist i Bolaget och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolags-

stämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer 

i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga hos Bolaget två veckor innan årsstämman och 

läggas fram vid årsstämman. 

 

Styrelsens sekundära förslag – likvidation 

 

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, enligt aktiebolagslagen, skyldig 

att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att presenteras för årsstämman. I 

anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att årsstämman inte beslutar att Bolaget ska 

driva verksamheten vidare, i andra hand att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.  



 

Skulle årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då 

likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, 

beräknas kunna infalla omkring tio månader efter tidpunkten för beslutet om likvidation. 

Skifteslikviden beräknas försiktigtvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator. 

 

Punkterna 12 och 13: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av 

styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

Valberedningens förslag vad gäller punkterna 12 och 13 kommer presenteras senast på årsstämman. 

 

Punkt 14: Beslut om principer för valberedningen 

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall anta principer för utseende av en ny valberedning 

inför årsstämma 2016. Föreslagna principer är i huvudsak oförändrade från föregående år. Fullständigt 

förslag återfinns på Bolagets hemsida. 

 

Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande 

befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman skall anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till 

ledande befattningshavare enligt följande (föreslagna riktlinjer är oförändrade från föregående år): 

 

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella 

ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman. Med ledande befattningshavare 

förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Pilumkoncernen. 

Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning 

utanför styrelseuppdraget. 

 

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om 

sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast 

följande årsstämma. 

 

1. Allmänt 

 

Pilum skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och 

behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade 

med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna skall motivera de 

ledande befattningshavarna att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. 

 

Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. 

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast 

lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt 

villkor vid uppsägning där så är tillämpligt. 

 

2. Fast och rörlig ersättning 

 

Den fasta ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsanpassad och baseras på 

kompetens, ansvar och prestation.  

 

Eventuell rörlig del skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation i förhållande till i 

förväg fastställda mål. Målen skall vara enkla, transparenta och mätbara. För rörlig ersättning skall det 

maximala utfallet vara fastställt till ett visst tak. 

 

Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare, som utgår kontant, skall styrelsen 

överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att 



prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger Bolaget 

möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar 

sig vara uppenbart felaktiga. 

 

3. Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram 

 

I det fall det finns långsiktiga incitamentsprogram inom Bolaget skall dessa i huvudsak vara aktie- 

eller aktiekursrelaterade, prestationsbaserade och omfatta de ledande befattningshavarna samt personer 

i ledande ställning i Bolaget som har en väsentlig påverkan på bl.a. Bolagets resultat, ställning och 

tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett sådant incitamentsprogram skall beslutas av 

bolagsstämman och säkerställa ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling, främja en ökad 

intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare, samt 

implementeras på marknadsmässiga villkor och löpa över minst tre år. 

 

Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, skall inte delta i program riktade till 

bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner skall inte ingå i program riktade till styrelsen. 

 

4. Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 

 

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till att underlätta 

befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis 

på den marknad där respektive befattningshavare är verksam. 

 

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som 

gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och 

skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-

planen. 

 

Vid uppsägning, från Bolagets sida, av en ledande befattningshavare, skall ett icke pensionsgrundande 

avgångsvederlag utgå om högst 24 månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. 

Avgångsvederlaget skall i normalfallet vara avräkningsbart mot annan inkomst av ny tjänst eller nytt 

uppdrag.  

 

5. Ersättning till styrelseledamöter 

 

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras 

respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett 

marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen. 

 

Punkt 16: Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och för tid som 

revisor utses samt ort för bolagsstämma 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande: 

 

Det föreslås att orten för styrelsens säte ändras från Borås till Stockholm. Därmed får 

bolagsordningens § 2 följande lydelse: 

 

”Styrelsen har sitt säte i Stockholm.” 

 

Föreslås vidare att tiden för när revisor utses ändras från nuvarande fyra år till ett år. Bolagsordningens 

§ 5 får därmed följande lydelse: 

 

”Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. De väljes årligen på årsstamma för 

tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes 



på årsstamma för tiden intill dess årsstamma har hållits under räkenskapsåret efter det år då revisorn 

utsågs.” 

 

Med anledning av att det föreslås en ändring av styrelsens säte föreslås att bolagsordningens 

bestämmelse om ort för bolagsstämma ändras. Därmed får bolagsordningens § 6 följande lydelse: 

 

”Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Göteborg.” 

 

Slutligen föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse angående 

avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens § 11 får därmed 

följande lydelse: 

 

”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.” 

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket. 

 

Punkt 17: Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremål, gränser 

för aktiekapitalet och antalet aktier 

För att möjliggöra apportemissionen och förvärvet av aktier i Saxlund International Holding AB enligt 

punkt 18 föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt 

följande: 

 

För att möjliggöra apportemissionen och den verksamhetsförändring för Bolaget som förvärvet 

kommer att medföra föreslår styrelsen att bolagsordningens § 3 får följande lydelse: 

 

”Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning och processer inom områdena miljö- och 

energiåtervinning samt tillhandahålla koncerninterna tjänster främst inom ekonomi, administration 

samt HR och jämte annan förenlig koncernverksamhet samt äga och förvalta lös och fast egendom 

samt idka jämte med all ovan därmed förenlig verksamhet.” 

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 

kronor till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser 

för antal aktier ändras från nuvarande lägst 32 000 000 aktier och högst 128 000 000 aktier till lägst 

400 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse: 

 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. 

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 200 000 000.” 

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket. 

 

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om apportemissionen och förvärvet 

av aktier enligt punkt 18, att nyemissionen verkställs samt att Nasdaq Stockholm senast den 15 augusti 

2016 godkänner den bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten som ska upprättas med 

anledning av förvärvet samt att bolagsstämma i Trention AB godkänner förvärvet. 

 

Punkt 18: Beslut om nyemission av aktier samt godkännande av förvärv av aktier i Saxlund 

International Holding AB 

Styrelsen föreslår dels att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 89 676 354 kronor genom emission 

av högst 358 705 416 nya aktier, dels att årsstämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens 

uttalande 2012:05 godkänner förvärv av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB, org nr 

556952-2088 (”Saxlund”). För emissionen och förvärvet ska i övrigt följande villkor gälla: 



 

Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Trention AB, org. nr. 556274-8623. 

 

Teckningskursen per aktie beräknas preliminärt till 0,285 kronor. Det beräknade värdet är baserat på 

den genomsnittliga volymviktade kursen 30 dagar fram till och med den 31 maj 2016. Den slutliga 

teckningskursen ska uppgå till stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier på 

dagen för teckning och kan således, till följd av förändringar av den noterade kursen på Bolagets aktier 

intill dagen för teckning, komma att avvika från detta värde, dock ej lägre än 0,25 kronor. 

 

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 augusti 2016. Styrelsen ska 

äga rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Betalning för tecknade aktier ska, med rätt och skyldighet, ske genom tillskjutande av det antal aktier i 

Saxlund som motsvarar ett värde om 102 231 044 kronor. Betalning ska ske samtidigt med teckning. 

Efter apportemissionen kommer Trention AB att äga högst 88,79 procent av totalt antal utestående 

aktier. Apportemissionen innebär en utspädning om högst 84,08 procent av antalet aktier och antalet 

röster i Bolaget. 

 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos 

Euroclear Sweden AB. 

 

Beslut om emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. 

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller 

registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB. 

 

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 

punkt 17, och att Nasdaq Stockholm senast den 15 augusti 2016 godkänner den bolagsbeskrivning 

avseende den nya verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet samt att bolagsstämma 

i Trention AB godkänner förvärvet. 

 

Punkt 19: Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapitalet och 

antalet aktier 

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 20 föreslår styrelsen att årsstämman ska 

besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande: 

 

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 400 000 000 aktier och högst 

1 200 000 000 aktier till lägst 4 000 000 aktier och högst 12 000 000 aktier Bolagsordningens § 4 får 

därmed följande lydelse: 

 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. 

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 12 000 000.” 

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket. 

 

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 

punkt 17, apportemissionen och förvärvet av aktier enligt punkt 18, sammanläggning av aktier enligt 

punkt 20, att nyemissionen verkställs samt att Nasdaq Stockholm senast den 15 augusti 2016 

godkänner den bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten som ska upprättas med anledning 

av förvärvet samt att bolagsstämma i Trention AB godkänner förvärvet. 



 

Punkt 20: Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, 

d v s hundra (100) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter 

sammanläggningen att vara ca 25,000005 kronor per aktie mot tidigare 0,25 kronor. För 

sammanläggningen ska följande gälla: 

 

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen 

inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.  

 

Aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier motsvarande 

ett helt antal nya aktier efter verkställd sammanläggning erhåller vederlagsfritt det antal aktier som 

tillsammans med tidigare innehavda aktier motsvarar ett helt antal nya aktier (avrundat uppåt) efter 

verkställd sammanläggning.  

 

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra 

närmare information om förfarandet för sammanläggningen.  

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid 

verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB. 

 

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 

punkt 17 och punkt 19, nyemission och godkänner förvärvet av aktier i Saxlund International Holding 

AB enligt punkt 18, att nyemissionen verkställs, att Nasdaq Stockholm senast den 15 augusti 2016 

godkänner den bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten som ska upprättas med anledning 

av förvärvet och att bolagsstämma i Trention AB godkänner förvärvet samt att överenskommelse 

träffas med Erik Penser Bank AB alternativt med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och 

genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt 

delbart med hundra (100) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med 

hundra (100). 

 

Punkt 21: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, 

genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande en 

total utspädning om högst 20 % av aktiekapitalet. 

 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

 

Antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 67 914 770 stycken med 

motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

 

Majoritetsregler 

För giltigt beslut enligt punkterna 16, 17, 19 och 21 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

Beslut enligt punkt 18 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder mer än hälften 

av de på årsstämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Trention AB inte 

ska beaktas. 



 

Övrig information 
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas 

tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till 

beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse enligt 

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 med ett värderingsutlåtande om skäligheten, från 

finansiell utgångspunkt, för aktieägarna av förvärvet av aktier i Saxlund International Holding AB 

kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Handlingarna 

kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.pilum.se under samma perioder. 

Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger 

sin postadress. 

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och 

verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

 

 

* * * * * * 

 

Borås i maj 2016 

Pilum AB 

Styrelsen 

http://www.pilum.se/

