
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sensor 

Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, den 

25 november 2022, hos Walthon Advokater AB, 

Nybrogatan 6, Stockholm. 

 

 

 

1 Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av styrelseordförande Peter Jakobsson.  

2 Val av ordförande vid stämman 

Beslutades att välja Peter Jakobsson till ordförande för stämman. Noterades att advokat Oscar 

Norrfalk förde protokollet vid stämman. 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman. 

4 Val av en eller två justeringspersoner 

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av bolagets verkställande direktör Martin 

Norsebäck. 

5 Godkännande av dagordning 

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.   

Det antecknades att de fullständiga förslagen från styrelsen inklusive redogörelser och yttranden, 

årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt övriga handlingar som ska finnas 

tillgängliga enligt aktiebolagslagen var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos 

bolaget och på bolagets hemsida. 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerat på bolagets webbplats sedan den 25 oktober 

2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 28 oktober 2022 samt att information om 

att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig 

behörigen sammankallad. 



7 Beslut om riktad nyemission av aktier 

Styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 3 000 000 kronor genom nyemission av 

högst 30 000 000 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt framlades, Bilaga 2. Det 

antecknades att förslaget har funnits tillgängliga för aktieägarna minst två veckor före stämman.  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

8 Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som 

omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. leo-lagen 

Styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av 

högst 20 000 000 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till teckningsberättigade som 

omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen, framlades, Bilaga 3. Det antecknades att 

förslaget har funnits tillgängliga för aktieägarna minst två veckor före stämman. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett 

eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets 

aktiekapital genom nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet 

med styrelsens förslag, Bilaga 4. Det antecknades att förslaget har funnits tillgängliga för 

aktieägarna mer än två veckor före stämman.  

Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

10 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m.  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att ändra bolagsordningens gränser 

avseende antal aktier och aktiekapital. 

Bolagsordningens nya lydelse framgår i dess helhet av Bilaga 5 (A).  

Det antecknades att beslutet var enhälligt. 

11 Stämmans avslutande  

Sedan konstaterats att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden extra bolagsstämman 

avslutad. 

 

Signatursida följer 

  



Vid protokollet:  Ordförande: 

   

Oscar Norrfalk  Peter Jakobsson 

 

Justeras:   

  

Martin Norsebäck   

 

 

[Signaturer utesluts här.] 

  



Bilaga 1 

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom.] 



FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN 

AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT (PUNKT 7) 

Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om 

nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren nedan.  

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 000 000 kronor genom nyemission av högst

30 000 000 aktier.

2. Teckningskursen ska motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en

period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent;

dock högst 0,40 kronor och lägst 0,10 kronor per aktie. Betalning av aktierna ska ske kontant

eller genom kvittning senast den 9 december 2022. Överkursen förs till fri överkursfond.

Styrelsen kan komma att godkänna kvittning i efterhand om styrelsen finner det lämpligt.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningsperioden.

3. Följande personer ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ha rätt att teckna de

nya aktierna: CapMate AB, Anders Croon Invest AB, Aldenfalk Group AB, ID 1 AB, Tellus

Equity Partners AB, Emil Käll AB, Lition AB, Emil Käll, Jonathan Aldenfalk, Jonas Liedberg,

Rune Löderup samt Niklas Estensson. Styrelsen har rätt att fördela aktierna inom ramen för

emissionens högsta belopp.

4. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i en ansträngd

ekonomisk situation och i behov av finansiering, samt att de teckningsberättigade har

förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget. Emissionen

möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt, kostnadseffektivt och framför allt

förutsebart sätt med minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden. Styrelsen

har efter noga överväganden, bland annat mot bakgrund av rådande marknadssentiment,

utfallet i Bolagets senaste företrädesemission respektive Bolagets senaste

teckningsoptionsprogram, funnit att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa

intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som angivits ovan.

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 9

december 2022.

6. Tecknad och tilldelat aktie ska betalas kontant eller genom kvittning enligt instruktion på

avräkningsnota, dock senast den 16 december 2022.

7. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden respektive senarelägga

betalningsfristen.

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för

utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och

blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
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9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 i kallelsen till

extra bolagsstämman.

10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Stockholm i november 2022 

Sensor Alarm AB (publ) 

Styrelsen 



FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN 

AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT MED TECKNINGSBERÄTTIGADE SOM OMFATTAS AV 

16 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN, DEN S.K. LEO-LAGEN (PUNKT 8) 

Styrelsen i Sensor Alarm AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om 

nyemission enligt villkoren nedan. Syftet med nyemissionen är att reglera förfallna skulder samt i 

övrigt finansiera verksamheten. 

1. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst

20 000 000 aktier.

2. Teckningskursen ska motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en

period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent,

dock högst 0,40 kronor per aktie. Betalning av aktierna ska ske kontant eller genom kvittning

senast den 9 december 2022. Överkursen förs till fri överkursfond. Styrelsen kan komma att

godkänna kvittning i efterhand om styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska ha rätt att

förlänga betalningsperioden.

3. Följande personer ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ha rätt att teckna de

nya aktierna: styrelseordförande Peter Jakobsson med bolag, styrelseledamot Henrik

Tegelström med bolag, styrelseledamot Anders Falk med bolag, styrelseledamot Jerry

Lindblom med bolag, styrelseledamot Roberth Risberg med bolag samt styrelseledamot och

verkställande direktör Martin Norsebäck med bolag. Styrelsen har rätt att fördela aktierna

inom ramen för emissionens högsta belopp.

4. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i en ansträngd

ekonomisk situation och i behov av finansiering, samt att de teckningsberättigade har

förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget. Eftersom

medlemmar i Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen

av bestämmelserna i kap. 16 aktiebolagslagen, den s.k Leo-lagen. Med anledning härav har

styrelsen noga övervägt förslaget. Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på

ett snabbt, kostnadseffektivt och framför allt förutsebart sätt med minskad exponering mot

kurssvängningar på aktiemarknaden. Styrelsen har efter noga överväganden, bland annat

mot bakgrund av rådande marknadssentiment, utfallen i Bolagets senaste

företrädesemission respektive Bolagets senaste teckningsoptionsprogram, funnit att det

ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission

på de villkor som angivits ovan.

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den

1 december 2022.

6. Tecknad och tilldelat aktie ska betalas kontant eller genom kvittning enligt instruktion på

avräkningsnota, dock senast den 16 december 2022.
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7. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden respektive senarelägga 

betalningsfristen. 

8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och 

blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

9. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 10 i kallelsen till 

extra bolagsstämman. 

10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För 

beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

    

Stockholm i november 2022 

Sensor Alarm Norden AB (publ) 

Styrelsen 

 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT 

BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 9) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande 

bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen 

under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission 

av aktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt nedan: 

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många aktier som sammanlagt

motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent, baserat på det totala

aktiekapitalet i bolaget efter registrering av emissionerna enligt styrelsens förslag punkterna

7 och 8 i dagordningen till kallelsen till extra bolagsstämma den 25 november 2022.

2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller

på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner

som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig

emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

4. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer

det vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att en eller flera särskilda individer,

med för bolaget värdefulla erfarenheter, genom att bli aktieägare knyts till bolaget,

alternativt av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan

avvikelse.

5. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av

ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Stockholm i november 2022 

Sensor Alarm Norden AB (publ) 

Styrelsen 
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FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING (PUNKT 10) 

Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman den 25 

november 2022 beslutar att ändra bolagets bolagsordning § 4 och § 5 enligt följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 
kronor och högst 2 000 000 kronor. 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 
kronor och högst 10 000 000 kronor. 

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 
och högst 20 000 000. 

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 
och högst 100 000 000. 

Styrelsens nya förslag till bolagsordning bifogas som Bilaga A. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut krävs att  beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Stockholm i november 2022 

Sensor Alarm AB (publ) 

Styrelsen 

Bilaga 5



Bolagsordning för Sensor Alarm Norden AB 

Org.nr. 559035-1895 

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sensor Alarm Norden AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska sälja och marknadsföra trygghets- och säkerhetsprodukter och därmed förenlig
verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter
eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av
Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i

7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos 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 stämman.

Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
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c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer

och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och

eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepappers-centraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
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