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Kallelse till årsstämma i Mestro AB

Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 
onsdagen den 18 maj 2022 klockan 15:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i 
Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:45.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 
tisdagen den 10 maj 2022; samt

(ii) senast torsdagen den 12 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. 
Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, Att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 
Stockholm eller via e-post till .Andreas.wardh@setterwalls.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och 
biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör 
anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra 
behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, 
begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. 
rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 
10 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i 
sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 12 maj 2022 kommer dock 
att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och 
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av 
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. 
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets 
hemsida  Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.www.mestro.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se 
integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal

./Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

mailto:Andreas.wardh@setterwalls.se
https://mestro.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2022/
http://www.mestro.com.
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande director

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet 
revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10. Val till styrelsen och val av revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet

12. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen har bestått av Anders Ullstrand (ordförande i valberedningen), utsedd av RP 
Ventures AB, Catharina Kulldorff, utsedd av Aktiebolaget Företagsledare Rego, Carolina 
Wachtmeister, utsedd av Stronghold Invest AB, Magnus Astner, utsedd av Magnus Astner och 
Rikard Östberg, styrelseordförande i Mestro AB.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Förslag om att Rikard Östberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 
sammanlagt 675 000 kronor, varav 175 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 100 
000 kronor ska utgå till respektive stämmovald ledamot.
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Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer.

Punkterna 9-10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt 
av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter och val till styrelsen och val av revisor
Styrelsen består för närvarande av följande sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Rikard 
Östberg (ordförande), Johan Bäcke, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren, Johan Stakeberg och 
Carolina Wachtmeister.

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie 
ledamöter utan. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen 
omval av Rikard Östberg, Johan Bäcke, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Johan 
Stakeberg samt nyval av Mia Batljan. Valberedningen föreslår att Rikard Östberg omväljs till 
styrelseordförande. Carolina Wachtmeister har avböjt omval.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) föreslås omväljas som revisor. 
Revisionsbolaget har meddelat att Lars Kylberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval
Mia Batljan, född 1992, har en magisterexamen i Finans och en kandidatexamen i företagsekonomi 
och IT. Valberedningen anser att Mia skulle tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet inom 
hållbarhetsfrågor och affärsutveckling. Mia har under sin karriär arbetat inom equity sales på 
Nordea Markets, som finansanalytiker på Samhällsbyggbolaget i Norden AB och som 
managementkonsult för Deloitte AB. Mia innehar även styrelseuppdrag för flertalet publika bolag, 
däribland Eniro Group AB, Hexicon AB och Ilija Batljan Invest AB. Hon är oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större ägare.

Ytterligare information om de, för såväl omval som nyval, föreslagna styrelseledamöterna kommer 
att finnas tillgängligt på bolagets hemsida .www.mestro.com

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7. b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 
årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att 
resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under 
tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, 
kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp 
motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för 
bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

https://mestro.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2022/
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Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de 
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos 
Bolagsverket.

Antal aktier och röster i Bolaget
Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 8 887 333. Bolaget innehar 
inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära information
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 och förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets 
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande 
dotterföretag som avses i föregående mening. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om 
upplysningar till Bolaget senast tio (10) dagar innan stämman. Upplysningarna till aktieägarna 
kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem (5) dagar 
innan stämman. Upplysningarna kommer också inom samma tid att skickas till den aktieägare som 
har begärt dem.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor före stämman 
samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Fullständiga förslag till beslut 
(enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer vid denna tidpunkt att finnas 
tillgängliga på bolagets hemsida , samt läggas fram på stämman.www.mestro.com

___________
Styrelsen, Stockholm i april 2022

Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com

https://mestro.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2022/
mailto:gustav.stenbeck@mestro.com
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Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara 
fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som 
hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens 
energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder 
bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan 
användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - 
"Spend Less Energy”.
www.mestro.com

Certified adviser
Bolagets aktie MESTRO är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye 
AB som Certified Adviser med mailadress  och telefonnummer 08-121 certifiedadviser@redeye.se
57 690.
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