
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POPPELS BRYGGERI AB (PUBL) 
 
Aktieägarna i Poppels Bryggeri AB (publ), org.nr 556882-2414, kallas härmed till 
årsstämma den 25 maj 2021.  
 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Poppels 
Bryggeri AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga 
lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga 
rum. 
 
Poppels Bryggeri AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom 
förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. 
 
Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den 
föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren 
förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om 
ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. 
 
Rätt till deltagande 
Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2021 dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin 
förhandsröst till bolaget senast den 24 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller 
värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i 
framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 
19 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.  
 
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor.  
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.poppels.se. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 
 
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 24 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska 
skickas till Poppels Bryggeri AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö. eller 
per e-post till Poppels@fredersen.se.  Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas 
formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda 
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare 
anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Förslag till dagordning  
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av en eller två justeringspersoner 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen  

b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer  
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden  



 
 

 
  

10. Val av styrelseledamöter 
10.1 Mattias Carlsson (omval) 
10.2 Thomas Fihlman (omval) 
10.3 Daniel Granath (omval) 
10.4 Petter Gunnarsson (omval) 
10.5 Ola Noreklint (omval) 
10.6 Mats Wahlström (omval) 
10.7 Gunilla Rittgård (nyval) 

11. Val av styrelseordförande 
11.1 Mattias Carlsson (omval) 

12. Val av revisor 
12.1 Mickael Sigvardsson (omval) 

13. Beslut om ändring i bolagsordningen genom införande av omvandlingsförbehåll för A-aktier 
14. Beslut om ändring i bolagsordningen genom införande av hembudsförbehåll för A-aktier 
 
Beslutsförslag 
 
Vissa större aktieägares förslag (punkt 1 samt 8-12) 
Ett antal större aktieägare i bolaget föreslår: 
att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till stämmoordförande, 
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, 
att en revisor utan revisorssuppleant ska utses, 
att styrelsearvode ska utgå med 1,5 prisbasbelopp (1,5 prisbasbelopp) till styrelseordförande, med 2 
prisbasbelopp till styrelseledamoten Gunilla Rittgård samt med 1 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp) vardera 
till styrelseledamöterna Thomas Fihlman och Ola Noreklint, 
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning, 
att Mattias Carlsson, Thomas Fihlman, Daniel Granath, Petter Gunnarsson, Ola Noreklint och Mats 
Wahlström omväljs, och att Gunilla Rittgård väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma, 
att Mattias Carlsson omväljs till styrelseordförande, samt 
att Mickael Sigvardsson omväljs till revisor. 
 
Information om föreslagen ny ledamot 
Gunilla är född 1960 och har arbetat som VD sedan 1995 för bland annat Mediq Sverige AB, STS Student 
Travel Schools AB, Fazer Food Services AB, Gate Gourmet Sweden AB samt varit flygplatschef för 
Landvetter flygplats. Hon är för närvarande styrelseordförande i Kårservice Östergötland AB, 
styrelseledamot i Lernia AB och vice styrelseordförande i Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän och 
har tidigare varit styrelseledamot i Apoteksgruppen Detaljist AB och Volvo Bussar AB. Hon är utbildad 
civilekonom och företagsjurist.] 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) 
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på 
uppdrag av Poppels Bryggeri AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och 
kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen. 
 
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4) 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Mattias Lundgren eller 
den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från 
bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt 
återgivna i protokollet från bolagsstämman. 
 
Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.  
 
Beslut om ändring i bolagsordningen genom införande av omvandlingsförbehåll för A-
aktier (punkt 13) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen på följande sätt, varigenom ett 
omvandlingsförbehåll för A-aktierna införs: 
 
”Omvandlingsförbehåll avseende A-aktier 



 
 

 
  

På begäran av en aktieägare ska aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas 
till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska 
omvandlas, ska göras hos styrelsen. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering 
hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i 
avstämningsregistret.” 
 
Beslut om ändring i bolagsordningen genom införande av hembudsförbehåll för A-aktier 
(punkt 14) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen på följande sätt, varigenom ett 
hembudsförbehåll för A-aktier införs: 
 
”Hembudsförbehåll avseende A-aktierna 
Om en aktie av serie A har övergått till person, som inte förut är ägare till aktie av serie A i bolaget, på 
annat sätt än genom koncernintern överlåtelse, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa aktien. 
A-aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som 
aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. 
 
Styrelsen ska, så snart denna har fått information från antingen den nya ägaren eller av Euroclear AB 
om ägarövergången, genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd 
postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas. 
För det fall styrelsen får sin information från Euroclear AB ska styrelsen även underrätta den nya ägaren 
om dennes skyldighet att hembjuda A-aktierna. 
 
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. 
Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse. 
 
Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska 
inga andra villkor gälla. 
 
Om ej någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till aktie av serie B varefter den 
som gjort hembudet äger bli registrerad för aktien i bolagets aktiebok. 
 
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, 
får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket 
framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.” 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut under punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten 14 
krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna, samt att ägare till minst hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid 
bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen. 
 
Övrig information 
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 7 119 816 fördelat på 6 
374 000 A-aktier och 745 816 B-aktier. Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet röster i 
bolaget till 64 485 816. 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag 
samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone 
två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.  
 
Styrelsen och verkställande direktören 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 dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om 



 
 

 
  

sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Poppels Bryggeri AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, 
Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till Poppels@fredersen.se, senast den 15 maj 2021. 
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Poppels Bryggeri AB (publ), Fabriksstråket 9, 
433 76 Jonsered, och på www.poppels.se, senast den 20 maj. Upplysningarna skickas också inom samma 
tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 
 
Bolaget har sitt säte i Jonsered. 
 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
 https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf   
 

Jonsered i april 2021 
Poppels Bryggeri AB (publ) 

Styrelsen 


