Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen
den 20 november 2020 kl. 14.00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg.
Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Taurus
Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett
minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter,
bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att
stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig
oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte
närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till
förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar Taurus Energy aktieägare som har
sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se
nedan under ”Ombud” samt ”Förhandsröstning” för vidare information om dessa möjligheter.
Anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 12 november 2020, dels har anmält sig till bolaget senast måndagen den 16
november 2020. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan
om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda
tidpunkt.
Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu, skriftligen till Taurus Energy Aktiebolag
(publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74
69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde,
ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos
förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos
Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört
rösträttsregistreringen senast måndagen den 16 november 2020, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda
datum.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för
den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inregistrering bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa

under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt
på bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu) och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.
Förhandsröstning
Styrelsen för Taurus Energy har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att
rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § 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 bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu). En aktieägare
som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman.
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Taurus Energy
tillhanda senast måndagen den 16 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under ”Anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
info@taurusenergy.eu. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse, samt anförande av VD
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer,
revisorssuppleanter eller revisionsbolag
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella
revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Jansson utses till ordförande vid
stämman.
Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019/2020 lämnas och att årets
förlust om -7 799 751 kronor avräknas från överkursfonden och balanseras i ny räkning.
Punkt 9: Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till
revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 10: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till
övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11: Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Anders Karlsson, Bengt
Johansson och Sune Wännström som ordinarie ledamöter i styrelsen, samt omval av Per Jansson som
ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida
(www.taurusenergy.eu) och i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
samt föreslår styrelsen omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period
om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisorsvalet, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler
om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under
uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.
Punkt 13: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, utöver
styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per utgången av
juli 2021. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden
AB per den 31 juli 2021.
Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 31 juli 2021 men som äger rum
tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring
kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne
plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter
förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot.

Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som
utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.
Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt
följande:
§ 8 Kallelse och anmälan

Nuvarande lydelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid
bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt
som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Föreslagen lydelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan 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. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägarens närvaro.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu) och på bolagets kontor,
c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg, senast från och med tre veckor före
stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.
Upplysningar på stämman
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 eller bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka
in frågor i förväg kan göra det till info@taurusenergy.eu eller med post till Taurus Energy Aktiebolag
(publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Antalet aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 157 822 698, varav
2 723 112 är av aktieslag A, och 155 099 586 är av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget är 182
330 706, där aktieslag A har röstvärde 10 och aktieslag B har röstvärde 1. Bolaget innehar inga egna
aktier.
Göteborg i oktober 2020
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Styrelsen

