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Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, 
den 25 februari 2022 i Göteborg

Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg

Tid: 2022-02-25 kl. 15:00

0. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Jansson.

1. Val av ordförande vid stämman
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen att utse advokat Alex Källberg till ordförande vid 
dagens stämma.

Det noterades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman. Det noterades vidare att utöver 
anmälda aktieägare närvarade vid dagens stämma ledamöter ur bolagets styrelse samt auktoriserad 
revisor Johan Kratz från KPMG.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Föredrogs vid stämman upprättad förteckning över närvarande och genom ombud representerade 
aktieägare, Bilaga 1.

Beslutades av stämman att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner
Beslutades att dagens protokoll ska justeras av en justeringsperson och att till sådan justeringsperson 
utse Gunnar Ek (representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund).

4. Godkännande av förslag till dagordning
Beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna föreslag till dagordning, Bilaga 2, att gälla som 
dagordning för stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens 
bestämmelser, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 januari 2022, hållits tillgänglig på bolagets 
hemsida sedan den 26 januari 2022 samt att annons om kallelse publicerats i Dagens Industri den 28 
januari 2022.

Stämman förklarades blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse, samt anförande av VD
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
för räkenskapsåret 1 september 2020 - 31 augusti 2021 framlades. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa 
frågor om årsredovisningen och bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret.

Beslutades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.
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7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning
Beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för 
moderföretaget och koncernen avseende räkenskapsåret 1 september 2020 -31 augusti 2021.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Beslutades att disponerande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets förlust om 42 684 456 kronor 
avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören 
Beslutades att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
förvaltningen av företagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, 
revisorssuppleanter eller revisionsbolag
Styrelsens ordförande redogjorde för valberedningens arbete inför stämman och för valberedningens 
förslag under punkterna 8-10.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor och yttra sig över valberedningens förslag. Stämmans 
ordförande efterhörde om det fanns andra förslag avseende punkterna 8-10. Det noterades att inga 
andra förslag framställdes.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen förtiden intill slutet av nästa årsstämma 
ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt att utse ett registrerat revisionsbolag 
till revisor för samma period.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 100 000 
kronor, att fördelas med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och med 25 000 kronor vardera till övriga 
stämmovalda ledamöter.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt 
godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella 
revisorssuppleanter
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits 
omvälja Anders Karlsson, Bengt Olof Johansson och Per Jansson som ordinarie styrelseledamöter. För 
samma period valdes Bengt Olof Johansson till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att omvälja 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.
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11. Framläggande av första kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över 
kontrollbalansräkningen
Första kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades.
Noterades att kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet.

12. Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
Redogjordes för styrelsens i kallelsen intagna primära förslag om att driva verksamheten vidare och det 
sekundära förslaget om likvidation, Bilaga 3.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor och yttra sig över styrelsens förslag.

Beslutades av stämman, i enlighet med styrelsens primära förslag att bolagets verksamhet ska drivas 
vidare. Beslutet innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första 
kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför 
den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas 
av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och 
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
Redogjordes för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Första meningen i § 4 Aktiekapital och aktieslag ändras från nuvarande lydelse ”Aktiekapitalet utgör lägst 
5 520 000 kronor och högst 22 080 000 kronor.” till föreslagen lydelse ”Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 
000 kronor och högst 10 000 000 kronor.” I övrigt föreslås bolagsordningen vara oförändrad.

Noterades att giltigt beslut är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapital utan 
indragning av aktier enligt punkt 14.

Noterades vidare att 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.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor och yttra sig över styrelsens förslag.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Noterades att beslutet var 
enhälligt.

14. Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier
Redogjordes för styrelsen förslag om att minska aktiekapitalet med 8 260 079 kronor, från 11 183 755,26 
kronor till 2 923 676,26 kronor. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust. Minskningen sker 
utan indragning av aktier.

Noterades att giltigt beslut är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt 
punkt 13.

Noterades vidare att 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.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor och yttra sig över styrelsens förslag.

Beslutades av stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra minskning av aktiekapitalet 
utan indragning av aktier. Noterades att beslutet var enhälligt.
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15. Övriga frågor
Noterades att inga övriga frågor anmälts och att några övriga frågor inte förekom under stämman.

16. Stämmans avslutande
Stämman förklarades avslutad.

(Separat signatursida följer)
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(ordförande)
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Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ) 2022-02-25

Aktieäqare Företräds av Biträden Antal aktier, A Antal aktier, B Antal röster % av företrädda röster
Sv. Aktiesparares Riksförbund Gunnar Ek 55 55 0,00%

Benqt Olof Johansson Fredrik Weschke 150 000 150 000 0,77%

Fredrik Weschke 150 000 150 000 0,77%

Peter Varqas Per Jansson 9 136 727 9 136 727 47,12%

Kjell Stenberq Per Jansson 987 891 75 076 9 953 986 51,33%

Totalt 987 891 9 511 858 19 390 768 100,00%

Totalt antal aktier och röster:

Aktieslag
A (10 röster per aktie) 
B (1 röst per aktie)
Totalt:

Antal aktier 
987 891

185 356 030
186 343 921

Röster 
9 878 910 

185 356 030
195 234 940

Vid stämman närvarande röster av totalt utestående
röster: 9,93%

Övriga närvarande

Alex Källberg, Setterwalls 
Johan Kratz, KPMG 
Anders Karlsson
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Bilaga 2

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse, samt anförande av VDBeslut 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

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, 
revisorssuppleanter eller revisionsbolag

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella 

revisorssuppleanter
11. Framläggande av första kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
12. Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande



Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten 
vidare

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit 
denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen 
utvisar att bolagets eget kapital uppgår till 4 423 676 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet om 11 183 755,26 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om bolaget 
ska gå i likvidation.

i. Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift

Styrelsen föreslär att bolaget fortsätter drift med stöd av att det föreligger affärsförslag från externa parter 
kring fortsatt drift med ny affärsinriktning där bolagets listning och andra förhållanden presumtivt kan skapa 
nya värden för bolagets aktieägare. Styrelsen utvärderar för närvarande dessa förslag i syfte att presentera 
ett eller flera alternativ till aktieägarna längre fram. I nuläget har styrelsen inte fattat några beslut i frågan och 
eventuellt förslag för bolagets aktieägare att ta ställning till, samt tidpunkten för sådant eventuellt förslag, är 
bland annat beroende av fortsatt utvärdering, diskussion med externa parter, marknadsförutsättningar och 
eventuellt godkännande av Spotlight Stock Market. Som tidigare kommunicerat uppskattar dock styrelsen att 
bolagets befintliga kassa efter kostnadsnedskärningar räcker in på 2023.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation, utan att bolagets verksamhet ska 
drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första 
kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den 
andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av 
bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till 
minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

ii. Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att 
upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, för det 
fall att bolagsstämman inte beslutar i enlighet styrelsens förslag om fortsatt drift enligt (i) ovan, att 
bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens förlag är att bolagets eget 
kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en 
likvidator. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring 10 
månader efter tidpunkten för beslut om likvidation. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 
kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.


