
 

 

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman i FSport AB (publ) den 25 
maj 2022 
Styrelsen för FSport AB (publ) lämnar följande förslag till årsstämman avseende punkterna 1–3, 7b och 
10 i kallelsen till årsstämman. 

PUNKT 1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Naim Messo väljs som ordförande vid stämman. 

PUNKT 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget 
baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av 
justeringspersonerna. 

PUNKT 3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER 

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner väljs och att Daniel Domeij och Özkan Ego väljs till 
justeringspersoner, alternativt, om någon av dessa justeringspersoner skulle få förhinder, att den 
person som styrelsens ordförande anvisar väljs till justeringsperson ovanstående justeringspersoners 
ställe. Justeringspersonernas uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med 
ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i 
stämmoprotokollet. 

PUNKT 7B. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN 
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN 

Styrelsen föreslår att årets förlust om -15 649 345 kronor inklusive balanserad vinst om 51 479 275 
kronor, summa 35 829 930 kronor, överföres i ny räkning. 

PUNKT 10. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV 
AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, 
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av 
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom 
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov 
kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen 
ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens 
marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.  

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i 
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.  

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 
(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

_________ 

Helsingborg i april 2022 
FSport AB (publ) 

Styrelsen 


