FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA
KONTROLLSTÄMMA, I DOME ENERGY AB (PUBL) DEN 23 JUNI 2021
Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org.nr 556533-0189 (”Bolaget”) har den 25 maj 2021 kallats
till årsstämma, tillika första kontrollstämma (”Årsstämman”), i Bolaget den 23 juni 2021 kl. 14.00
i Partner Fondkommission AB:s lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm. De huvudsakliga
förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.
Val av ordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Richard Bagge utses till ordförande vid Årsstämman.
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponera
Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets förlust balanseras i
ny räkning.
Fastställande av styrelse- och revisionsarvode (punkt 8)
Aktieägaren TJ Junior AB föreslår att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp motsvarande
etthundratjugofemtusen (125 000) kronor till styrelsens ordinarie ledamöter som inte är anställda i
Bolaget och med ett belopp motsvarande etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kronor till styrelsens
ordförande.
Aktieägaren TJ Junior AB föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt
sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande
(punkt 9)
Aktieägaren TJ Junior AB föreslår för tiden intill nästkommande årsstämma att omvälja Pål Mørch,
Petter Hagland och Jan Lorensson till ordinarie ledamöter samt att omvälja Håkan Gustafsson till
styrelsens ordförande. Styrelsen föreslås således därefter bestå av Håkan Gustafsson såsom
ordförande och Pål Mørch, Petter Hagland och Jan Lorensson såsom ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Aktieägaren TJ Junior AB föreslår att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja RSM Stockholm
AB till Bolagets revisionsbolag, med den auktoriserade revisorn Robert Hasslund som huvudansvarig
revisor för uppdraget.
Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR1) samt revisorns yttrande över KBR1 (punkt 11)
Styrelsen har låtit upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) med
Bolagets revisor som yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen har intagits i årsredovisningen
för räkenskapsåret 2020. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger det
registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till
bolagsstämma (första kontrollstämma). Årsstämman utgör sådan första kontrollstämma.
Beslut om Bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 12)
Om Bolagets eget kapital vid tiden för Årsstämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet
ska Årsstämman pröva om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
Styrelsen lämnar följande förslag:
Styrelsens primära förslag - fortsatt drift
Styrelsen föreslår att bedriva verksamheten vidare och vidtar följande åtgärder för att Bolagets egna
kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att
upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital vilket beskrivs
närmare under dagordningens punkt 14 vilket kommer att återställa Bolagets aktiekapital i sin helhet.
Styrelsen är av uppfattningen att det är till fördel för aktieägarna och Bolaget att Årsstämman beslutar
om en fortsatt drift.
Inom åtta månader därefter avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en
apportemission i samband med ett förvärv av en ny verksamhet. Beslutar bolagsstämman i enlighet
därmed kommer Bolagets egna kapital återställas.
Beslutar Årsstämman enligt detta förslag kommer Bolaget att inom åtta månader kalla till en extra
bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska träda i likvidation.
Inför denna extra bolagsstämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även ska
granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår
till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsen sekundära förslag - likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen
(2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas Årsstämman. Med
anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att Årsstämman inte beslutar att Bolaget skall
driva verksamheten vidare, i andra hand att Årsstämman beslutar att Bolaget ska träda i likvidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger hälften av det
registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på
Årsstämman. Skulle Årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den
dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar,
om några, beräknas att ske under första kvartalet 2022. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis
uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)
För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital enligt dagordningens punkt 14 föreslår styrelsen
att Årsstämman fattar beslut om att ändra § 4 i Bolagets bolagsordning enligt nedan:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 23 929 263,60
kronor och högst 95 717 054,40 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 515 000 kronor
och högst 2 060 000 kronor.

Vidare föreslås att den engelska översättningen i bolagsordningen tas bort i sin helhet.
Föreslagen bolagsordning framgår av Bilaga 1.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Årsstämman.
Beslutet ska vara villkorat av att Årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 14.
Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust.
Aktiekapitalet ska sättas ned från 36 908 645 kronor till 516 721,03 kronor och ska ske utan indragning
av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,07
kronor.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Årsstämman.
Beslutet ska vara villkorat av att Årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 13.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna
ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal
aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose
Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida
förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.
Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm 25 maj 2021
Dome Energy AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga 1

BOLAGSORDNING
Dome Energy AB (publ)
(org. nr. 556533-0189)
Antagen vid årsstämma den 23 juni 2021.
§1

BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Dome Energy AB (publ).

§2

STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3

VERKSAMHET
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom olje- och gasindustrin samt köpa,
förvalta och försälja aktier och andelar i företag som verkar inom områdena råvaror
och energi samt relaterad teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 515 000 kronor och högst 2 060 000 kronor.

§5

ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 7 381 729 och högst 29 526 916.

§6

AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

§7

BOLAGETS STYRELSE
Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter med högst 3 suppleanter. Den väljes årligen på
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman ska bland
styrelsens ledamöter utse den som ska vara styrelseordföranden. Bolagsstämman ska
utse 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8

KALLELSER
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9

ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Val av en eller flera protokolljusterare.

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.

Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när
sådan förekommer.

8.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.

9.

Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av
styrelseordförande.

10. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§10

RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
______________________

