
Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Raws Sweden AB (publ), 559181-5096, inbjuds härmed till årsstämma 31 juli 2022
klockan 16:00. Årstämman sker digitalt med hänsyn till pandemin och med stöd av Bolagsverkets
tillfälliga beslut för att underlätta årstämmor. För att få delta krävs att aktieägaren är inskriven i
aktieboken senast på dagen för stämman, dvs den 31 juli 2022.

Den som vill närvara måste även anmäla detta till oss senast den 25 juli 2022. Anmälan sker via epost
till gam@raws.co

Av anmälan ska aktieägarens namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav framgå.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av röstlängd vilken upprättats av ordföranden
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamot och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Godkännande av villkor för konvertibla skuldebrev
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen
14. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut avseende möjlighet att ändra bolagsordningen och att bolaget kan bli

avstämningsbolag
16. Övriga frågor

Norrköping 16 juni 2022

Eyoel Lundberg
Verkställande direktör
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Styrelsens förslag till beslut

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsen föreslår att bolagets VD Eyoel Lundberg eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar,
väljs som ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår att Tobias Lundin Anderssoneller, vid hans
förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som sekreterare vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 enligt den föreslagna dagordningen är den
röstlängd som kommer att ha upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna
poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Tobias Lundin Andersson väljs till sådan
justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs
den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera
stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

8. Fastställande av resultat och balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i årsredovisningen intagna
balans- och resultaträkningen.

9. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bevilja styrelseledamöter och verkställande
direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Förslagsställarna föreslår att inget styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå

12. Godkännande i efterhand av konvertibelemission med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut om att i efterhand godkänna den konvertibelemission
med företrädesrätt om max 12 125 000 SEK som styrelsen beslutade om den 7 januari 2022.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om
nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom
kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd
av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av
aktiekapitalet i bolaget inte kunna ökas med mer än tjugo procent av bolagets registrerade aktiekapital
vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på
marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
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14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

Nyval föreslås av Timmy Frisk som styrelsens ordförande samt nyval föreslås av Eyoel Lundberg och
Tobias Lundin Andersson som styrelseledamot. Till revisor föreslås omval av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB samt Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor i bolaget.

15. Beslut avseende möjlighet att ändra bolagsordningen och att bolaget kan bli
avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister för att underlätta administration av och
aktieboken och förbereda för en eventuell framtida 4börsintroduktion.

För ytterligare information kontakta:

Eyoel Lundberg, VD
Telefonnummer: 0700 00 00 50
E-post: eyoel.lundberg@raws.co
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