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Kallelse till extra bolagsstämma i DevPort AB (publ) 
 
Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 
den 7 februari 2018 kl. 16:00 på Bolagets huvudkontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 
Göteborg. 
 
 
Deltagande och anmälan 
 
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken den 31 januari 2018, dels anmäla sig hos Bolaget senast den 31 januari 2018 
kl. 16:00. Anmälan kan göras under adress DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 
Göteborg eller via e-post marie.fritzell@devport.se 
 
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-
postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier, uppgift om eventuella biträden samt i 
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 
 
Aktieägare som låtit förvalta sina aktier måste, för att deltaga i bolagsstämman, i god tid före den 
31 januari 2018 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som företräds genom 
ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till 
bolaget under ovanstående postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt 
kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. 
Aktieägare som önskar medföra biträden till bolagsstämman måste anmäla antalet biträden 
(högst två) till Bolaget inom den tid och på det sätt som anges ovan beträffande aktieägares 
deltagande på bolagsstämman. 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Bolagsstämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid bolagsstämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Framläggande och godkännande av dagordningen 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 
7. Förslag till beslut – Bolagets huvudägare SEBI Holding AB föreslår Göran Kroon som ny 

styrelseledamot samt att Göran Kroon också föreslås väljas av Bolagets styrelse till ny 
styrelseordförande för Bolaget. 
Göran Kroon har bl.a. arbetat i Saab-Scanias koncernledning på 80-talet, varit VD och 
sedan styrelseordförande i utvecklingsföretaget Caran på 90-talet samt suttit som 
styrelseordförande och styrelseledamot i ytterligare bolag, såväl börsnoterade som 
onoterade under 2000-talet. 
Det råder en närståenderelation mellan SEBI Holding AB och Göran Kroon. 
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8. Förslag till beslut – Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga 
styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – 
besluta om nyemission av aktier av serie B. Sådana emissioner (i) skall kunna ske med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) får inte medföra att Bolagets aktiekapital 
ökar med sammanlagt mer än 125 000 kronor (motsvarande 500 000 aktier), samt (iii) 
skall kunna ske med sådana bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 
punkten aktiebolagslagen. 
Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, är att ge flexibilitet vid förvärvsdiskussioner. Möjligheten att använda 
aktier som betalningsmedel kan både öka möjligheten till ett förvärv samt bidra till att 
bibehålla en stark finansiell ställning. 
Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, 
bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i 
samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

9. Bolagsstämmans avslutande 
 
 
Handlingar 
 
Beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt 
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med onsdagen den 17 
januari 2018. Materialet kan också rekvireras från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons 
gata 10, 417 55  Göteborg eller via att sända e-post till marie.fritzell@devport.se. Handlingarna 
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.devport.se från samma tidpunkt. 
 
 
Antal aktier och röster 
 
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antal aktier i bolaget till 4 913 731 
och det totala antalet röster uppgick till 5 993 731 varav 4 793 731 aktier av serie B (sammanlagt 
4 793 731 röster) och 120 000 aktier av serie A (sammanlagt 1 200 000 röster). Bolaget innehar 
vid samma tidpunkt inga egna aktier. 
 
 
Upplysningar på stämman 
 
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. 
 
 

Göteborg i januari 2018 
DevPort AB (publ) 

Styrelsen 
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