Bolagsordning
Articles of Association
_______________________________________________________________________
§1

Firma
Name of Company
Bolagets företagsnamn är ZAZZ Energy of Sweden AB (publ).
The Company's business name is ZAZZ Energy of Sweden AB (publ).
§2

Styrelsens säte
Registered Head Office

Styrelsen har sitt säte i Älvdalen.
The Head Office of the Company shall be located in Älvdalen.
§3

Verksamhet
Business activities

Bolaget ska producera el och varmvatten genom förgasning av sopor, plast, gummi och
skogsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
The company will produce electricity and hot water through the gasification of garbage, plastics,
rubber and forest products as well as related operations.
§4

Aktiekapital
Share Capital

Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
The share capital shall total not less than SEK 700,000 and not more than SEK 2,800,000.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1
röst.
Shares can be partly A-shares and partly B-shares. A-share entail 10 votes and B-share entail 1
vote.
A-aktier kan utges till ett antal av högst 80 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 80 000 000.
A-shares can be issued to a number of maximum 80,000,000 and B-shares to a number of
maximum 80,000,000.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant
eller genom fordringskvittning gäller
In case of new share issue or issue of warrants or convertibles against payment in cash or through
set-off applies
att
that

gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av
aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie
an old share gives preferential rights to a new share of the same kind, but that, if
only one of the classes of shares is issued, each old share, regardless of the series of shares,
gives preferential rights to a new share

att
that
att

that

aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga
aktieägare,
a share not subscribed by the entitled shareholders will be offered all
the shareholders,
om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut,
aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i
den man detta ej kan ske, genom lottning.
unless the entire shares subscribed because of the last mentioned offer can be issued, the
shares will be distributed between the subscribers proportionately to the number of
previous owned shares and, in the extent this can’t happen, by drawing lots.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i
kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
What has been stated above shall not constitute a restriction on the possibility of deciding on the
issue of new shares or the issue of warrants or convertibles against payment in cash or through setoff with deviation from the shareholders' preferential rights.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha
rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i
förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av
nytt slag.
When increase of share-capital through bonus issue the shareholder's have priority to the new
shares proportionally to the numbers of previous owned shares, which means that owner of Ashares has the right to new A-shares and owner of B-shares has the right to new B- shares
proportionally to their part of the share capital. What has mentioned above will not imply any
limitation of the possibility through bonus issue, after required change of Articles of Association, to
distribute new sorts of shares.
§5

Aktieantal
Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
The number of shares shall total not less than 20,000,000 and not more than 80,000,000.
§6

Styrelse
Board of Directors

Styrelsen bestar av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
The Board of Directors shall consist of 3-10 members with not more than 10 alternate members.
§7

Revisorer
Auditors

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
One or two auditors with or without alternate auditors shall be appointed.
§ 8

Kallelse
Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten for kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.
Notice of the General Meeting shall he made through advertising in Swedish Official Gazette as well
as the company's website. At the lime of the notice, information that notice has been given shall be
announced in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om
extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman.
Notice of Annual General Meeting must be held no earlier than six weeks and no later than four
weeks before the General Meeting, and in the case of an Extraordinary General Meeting which shall
not deal with a change in the Articles of Association no earlier than six weeks and no later than two
weeks before the General Meeting.
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post
enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande
som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.
The Board of Directors may decide that the shareholders may exercise their voting rights by mail
prior to the General Meeting in accordance with Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies
Act. The Board of Directors may also collect proxies in accordance with the procedure laid down in
Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act.
§ 9

Årsstämma
Annual General Meeting

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
The Annual General Meeting shall be held annually within six months after the close of the financial
year.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
Proceedings at the Annual General Meeting shall consider the following matters:
1)

Val av ordförande vid stämman
Election of a Chairman of the General Meeting

2)

Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the list of voters

3)

Val av en eller två protokolljusterare
Election of one or two persons to verify the minutes

4)

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Consideration of whether the General Meeting has been properly convened

5)

Godkännande av dagordning
Approval of agenda

6)

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse
Presentation of the Annual Accounts and the Auditor's Report and where applicable, the
consolidated accounts and the Auditor's Report thereon

7)

Beslut
Resolutions

8)

a)

om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernesultaträkning och koncernbalansräkning
regarding adoption of the Profit and Loss Account, the Balance Sheet and, where
applicable, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Balance Sheet

b)

om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
regarding application of the profit or loss according to the adopted Balance Sheet, and

c)

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
regarding discharge from liability for the Directors and the Managing Director

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Determination of fees for Directors and auditors

9)

Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
election of a Board of Directors and appointment of auditors and alternate auditors

10)

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
other matters relevant to the General Meeting according to the Companies Act or the Articles of
Association.

§ 10

Plats för bolagsstämma
Venue for General Meeting
Bolagsstämma ska kunna hållas i Älvdalen (styrelsens säte) eller Stockholms kommun.
General meetings may be held in Älvdalen (the seat of the Board of Directors) or in the municipality
of Stockholm.
§ 11

Räkenskapsår
Financial Year

Räkenskapsåret är 0101 – 1231.
The financial year shall be 0101 – 1231.
§ 12

Deltagande på bolagsstämma
Attendance at the General Meeting

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget
före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet
biträden får högst vara två.
In order to participate in the General Meeting, shareholders and the number of assistants must
register at the Company before 16.00 no later than the date stated in the notice of the meeting.
This day must not be Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or
New Year's Eve and must not fall earlier than the fifth weekday before the meeting. Representatives
do not need to report the number of assistants. The number of assistants may not exceed two.
§ 13

Avstämningsförbehåll
Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som
på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap.
Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
The company's shares must be registered in a record register in accordance with the Act (1998:
1479) on central securities depositories and the accounting of financial instruments. The shareholder
or trustee who is entered in the share register on the record day and recorded in a record register in
accordance with Chapter 4. The Act (1998:1479) on central securities depositories and the keeping
of financial instruments or the one recorded in a reconciliation account in accordance with Chapter
4. § 18, first paragraph 6 - 8, the said law shall be presumed to be competent to exercise the rights
that result from Chapter 4. Section 39 of the Companies Act (2005: 551).

