KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RETAIL UNITED INTERNATIONAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Retail United International AB (publ), org. nr. 556291-2807 (”Bolaget”) kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 kl. 10.00, i Cirio Advokatbyrås lokaler,
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen
den 12 juni 2019,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Retail United International AB
(publ), Att. Åsa Larsson, Repslagargatan 17B, 118 46 Stockholm, per telefon 08-451 55
00 eller per e-mail info@retailunited.se, senast onsdagen den 12 juni 2019.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos
Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som
normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den 12
juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och
ombud.
I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas
enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om
deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2019.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats
https://www.retailunitedinternational.se/samt skickas utan kostnad till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd
3.
Godkännande av dagordning
4.
Val av en eller två justeringsmän
5.
Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6.
a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) Anförande av verkställande direktören
7.
Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
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8.
9.
10.
11.
12.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande, samt revisor
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet
ska balanseras i ny räkning.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma,
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet
aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt
högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska,
förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för
finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 11 fordras att beslutet
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande
till annat koncernföretag.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt
ovan finns tillgängliga på Bolagets kontor på Repslagargatan 17B, 118 46 Stockholm, samt
på Bolagets webbplats https://www.retailunitedinternational.se/ senast fr o m tisdagen
den 28 maj 2019. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär
det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns fullmaktsformulär att tillgå på
Bolagets webbplats.
_________________
Stockholm i maj 2019
Retail United International AB (publ)
Styrelsen
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