
 
 

 

Aktieägarna i  

Powerswap AB (publ.), org nr 556871-2854,  

kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 

december 2021 klockan 15.00, i bolagets lokal på 

Nytorpsvägen 6 i Täby.   
 

 

 
Anmälan mm 

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall vara införd i bolagets 

aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman och bör anmäla sitt 

deltagande per mail till bolaget, info@powerswap.se senast onsdagen 

den 15 december 2021. Aktieägare som företräds genom ombud skall 

skriftligen utfärda fullmakt för ombudet. Fullständiga beslutsförslag 

och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga från och med 

fredagen den 3 december 2021 och skickas på begäran och 

uppgivande av adress till aktieägarna via e-mail eller post. 

 

Förslag till dagordning 

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning. 

3. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän. 

4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 25 september 

2021 om kontantemission av nya B-aktier, villkorat av 

bolagsstämmans efterföljande godkännande.. 

6. Beslut om apportemission enligt aktieägares förslag.  

7. Beslut om att ändra bolagsordning med bl.a. nytt företagsnamn 

(firma).  

8. Beslut om inval av ny styrelseledamot. 

9. Beslut om bemyndigande för ordföranden, eller den ordföranden 

utser, att vid behov göra de smärre justeringar som kan visa sig 

vara nödvändiga för att kunna få besluten registrerade hos 

Bolagsverket.  

10. Stämmans avslutande 

 

Beslutsförslag 

 

Beslut om godkännande av styrelsens villkorade beslut om 

kontantemission (punkt 5) 

Styrelsen beslutade den 25 september 2021, under förutsättning av 

bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en 

nyemission riktad till allmänheten med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, men med förtur för aktieägarna i Powerswap AB 

(publ.) och i Fuelmatics AB (publ.), Emissionen omfattar högst 

500 000 nya B-aktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital 

med högst 50 000 kr, Teckningskursen är 7,60 kr per aktie men med 
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möjlighet till bonus vid snabb teckning. Teckning skulle ske senast 

den 12 oktober 2021.  

 

Beslut om apportemission enligt aktieägares förslag (punkt 6) 

Ingemar Perdelius, som är aktieägare i bolaget, har lämnat förslag till 

bolagsstämman om att fatta beslut om ett erbjudande till aktieägarna 

i Fuelmatics AB. Erbjudandet innebär att aktieägarna i Fuelmatics 

AB erbjuds rätt att teckna aktier i Powerswap AB mot betalning i 

form av tillskjutande av aktierna i Fuelmatics AB. Varje aktie i 

Fuelmatics AB ger rätt till teckning av 1,1 aktie i Powerswap AB, 

varvid A-aktie respektive B-aktie i Fuelmatics AB ger rätt att teckna 

aktie av samma slag i Powerswap AB. Förslaget innebär att 

bolagsstämman i Powerswap AB föreslås fatta beslut om nyemission 

av högst 9 886 951 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet 

med högst 988 695,10 kronor varvid högst 3 951 090 A-aktier och 

högst 5 935 861 B-aktier ska ges ut. Rätt att teckna de nya aktierna 

ska endast tillkomma aktieägarna i Fuelmatics AB med rätt och 

skyldighet att betala för tecknade aktier genom tillskjutande av 

aktierna i Fuelmatics AB såsom apportegendom. Värdet på 

apportegendomen har beräknats till 75 500 350 kronor vilket ger en 

emissionskurs om ca 7,64 kronor per aktie i Powerswap AB. Beslutet 

är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att 

bolaget blir ägare till mer än nittio procent av det totala antalet aktier 

i Fuelmatics AB dock med möjlighet för styrelsen att besluta om 

fullföljande vid en lägre acceptgrad. Teckning av de nyemitterade 

aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet 

och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter 

teckning. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

 

Bolagsstämmans beslut om apportemission enligt ovan erfordrar att 

beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de 

avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

 

Ändring av företagsnamnet och bolagsordningen (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att bolaget ska byta företagsnamn (firma) till 

AutoEnergy AB. Förslaget innebär att § 1 i bolagsordningen ändras i 

enlighet därmed. Vidare föreslås ändring av § 6 1 st där antalet 

möjliga A-aktier ökas till maximalt 20 000 000 st samt § 9 där tredje 

och fjärde meningarna tas bort då de avser bolag som är anslutna till 

Euroclear. Vidare görs en mindre justering i andra meningen med ett 

språkligt förtydligande. 

 

______________ 

 

Stockholm den 15 november 2021 

 

STYRELSEN 

 


