
 

 

Årsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 20 maj 2022 

 

Förslag till dagordning 

 

1. Bolagsstämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

3. Utseende av protokollförare 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Godkännande av dagordning 

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernberättelse 

9. Beslut i fråga om: 

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse 

11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode 

12. Val av styrelseledamöter och revisor 

13. Beslut om ändring av bolagsordningen 

14. Stämmans avslutande 
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Dagordningens punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 

 

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 38 178 tkr överförs i ny räkning, samt att 

ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  
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Dagordningens punkt 13 – Förslag till beslut ändring av bolagsordningen 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i 

§ 4 och antalet aktier i § 5. 

Nuvarande lydelse: 

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. 

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken. 

Förslag till ny lydelse: 

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. 

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 

tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre 

justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller 

annars av formella skäl. 


