
	

	

	

	

 	

 
 

Kallelse	till	extra	bolagsstämma	i	GWS	Production	AB	(publ)	
	
Aktieägarna	 i	 GWS	 Production	 AB	 (publ),	 556776-4674,	 kallas	 härmed	 till	 extra	
bolagsstämma	 tisdag	 den	 27	 juni	 2017	 kl.	 11.00	 i	 bolagets	 lokaler	 på	 Ideon	 Gateway,	
Scheelevägen	27,	i	Lund.	
	
Rätt	att	delta	och	anmälan	
Aktieägare	som	önskar	delta	i	bolagsstämman	ska	
• vara	införd	i	den	av	Euroclear	Sweden	AB	förda	aktieboken	tisdagen	den	20	juni	2017,	och	
• anmäla	sig	till	bolaget	senast	tisdagen	den	20	juni	2017	skriftligen	till	GWS	Production	AB,	

Ideon	Gateway,	Scheelevägen	27,	223	63	Lund.	Anmälan	kan	också	göras	per	telefon	046-
38	 67	 50	 eller	 per	 e-post	 info@globalwarningsystem.com.	 I	 anmälan	 skall	 uppges	
fullständigt	 namn,	 person-	 eller	 organisationsnummer,	 aktieinnehav,	 adress,	
telefonnummer	dagtid	samt	skall	i	förekommande	fall,	uppgift	om	ställföreträdare,	eller	
biträde	 (högst	 2)	 lämnas.	 Anmälan	 skall	 i	 förekommande	 fall	 åtföljas	 av	 fullmakter,	
registreringsbevis	och	andra	behörighetshandlingar.	

	
Förvaltarregistrerade	aktier	
Aktieägare	 som	 har	 sina	 aktier	 förvaltarregistrerade,	 genom	 bank	 eller	 annan	 förvaltare,	
måste,	 för	 att	 äga	 rätt	 att	 deltaga	 vid	bolagsstämman	 tillfälligt	 inregistrera	 aktierna	 i	 eget	
namn	hos	Euroclear	Sweden	AB.	Sådan	omregistrering	måste	vara	genomförd	senast	tisdagen	
den	 20	 juni	 2017,	 vilket	 innebär	 att	 aktieägare	 som	 önskar	 sådan	 omregistrering	 måste	
underrätta	förvaltaren	om	detta	i	god	tid	före	nämnda	datum.	
	
Ombud	m.m.	
Om	aktieägare	 ska	 företrädas	 av	 ombud	måste	 ombudet	 ha	med	 skriftlig,	 daterad	 och	 av	
aktieägaren	undertecknad	fullmakt	till	stämman.	Fullmakten	får	inte	vara	äldre	än	ett	år.	Om	
fullmakten	utfärdats	av	juridisk	person	ska	ombudet	också	ha	med	aktuellt	registreringsbevis	
eller	 motsvarande	 behörighetshandling	 för	 den	 juridiska	 personen.	 För	 att	 underlätta	
inpasseringen	 bör	 kopia	 av	 fullmakt	 och	 andra	 behörighetshandlingar	 bifogas	 anmälan	 till	
stämman.	 Fullmaktsformulär	 hålls	 tillgängligt	 på	 bolagets	 hemsida	www.gwsproduction.se	
och	skickas	med	post	till	aktieägare	som	kontaktar	bolaget	och	uppger	sin	adress.	
	
Antalet	aktier	och	röster	
Antalet	utestående	aktier	och	 röster	 i	bolaget	uppgår	vid	 tidpunkten	 för	denna	kallelse	 till	
14	365	407	st.	Bolaget	innehar	inga	egna	aktier.		
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

	

 	

Förslag	till	dagordning:	
1. Stämman	öppnas.	
2. Val	av	ordförande	vid	stämman.	
3. Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd.	
4. Godkännande	av	dagordningen.	
5. Val	av	en	eller	två	justeringsmän.	
6. Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad.	
7. Val	av	ny	styrelseledamot.	
8. Beslut	om	bemyndigande	för	styrelsen	att	besluta	om	nyemission	av	aktier.	
9. Stämman	avslutas.	

	
	
Beslutsförslag	i	korthet:	
	
Val	av	ny	styrelseledamot	(punkt	7)	
Aktieägare	representerande	cirka	35	procent	av	aktierna	och	rösterna	i	bolaget	föreslår	nyval	
av	 Charlotta	 Tönsgård	 till	 ordinarie	 styrelseledamot.	 Charlotta	 har	 studerat	 bland	 annat	
informationsteknologi	och	ekonomi	vid	Lunds	universitet.	Hon	är	35	år	med	stor	internationell	
erfarenhet	i	ledande	befattningar.	Tönsgård	har	varit	med	i	utvecklingen	och	kapital	resning	i	
bolag	som	TAT	och	senast	i	positionen	som	CEO	på	MD	International	AB,	”Min	Doktor”.	
Paul	Degerlund	lämnar	styrelsen	i	bolaget.	
	
Beslut	om	bemyndigande	för	styrelsen	att	besluta	om	nyemission	av	aktier	(punkt	8)	
Styrelsen	föreslår	att	årsstämman	beslutar	att	bemyndiga	styrelsen	att,	vid	ett	eller	flera	
tillfällen,	under	tiden	fram	till	nästkommande	årsstämma	besluta	om	nyemission	av	aktier,	
med	eller	utan	avvikelse	från	aktieägarnas	företrädesrätt.		
	
Antalet	aktier	som	emitteras	med	stöd	av	bemyndigandet	får	motsvara	en	ökning	av	
aktiekapitalet	om		
högst	femton	(15)	procent	baserat	på	det	sammanlagda	aktiekapitalet	i	bolaget	vid	
tidpunkten	för	årsstämman	2017.	
	
Emissionerna	ska	ske	till	marknadsmässig	teckningskurs,	med	förbehåll	för	marknadsmässig	
emissionsrabatt	i	förekommande	fall,	och	betalning	ska,	förutom	kontant	betalning,	kunna	
ske	med	apportegendom	eller	genom	kvittning,	eller	eljest	med	villkor.	
	
Nyemission	beslutad	med	stöd	av	bemyndigandet	ska	ske	i	syfte	att	tillföra	bolaget	
rörelsekapital.	Om	styrelsen	beslutar	om	emission	med	avvikelse	från	aktieägarnas	
företrädesrätt	ska	skälet	vara	att	tillföra	bolaget	rörelsekapital	och/eller	nya	ägare	av	
strategisk	betydelse	för	bolaget	och/eller	förvärv	av	andra	företag	eller	verksamheter.	
	
För	giltigt	beslut	fordras	att	förslaget	biträds	av	aktieägare	representerande	minst	två	
tredjedelar	av	såväl	de	avgivna	rösterna	som	de	vid	stämman	företrädda	aktierna.		
	
	



	

	

	

	

 	

	
Övrigt	
	
Fullständiga	 förslag	 till	 beslut	 samt	 fullmaktsformulär	 kommer	 att	 hållas	 tillgängliga	 på	
bolagets	 kontor,	 Ideon	 Gateway,	 Scheelevägen	 27	 i	 Lund	 samt	 på	 bolagets	 webbplats	
(www.gwsproduction.se)	från	och	med	13	juni	2017	och	skickas	till	de	aktieägare	som	begär	
det	och	uppger	sin	postadress.	
	
Aktieägare	som	är	närvarande	vid	bolagsstämman	har	rätt	att	begära	upplysningar	i	enlighet	
med	7	kap.	32	§	aktiebolagslagen	(2005:551).	
	

Lund	i	juni	2017	
GWS	Production	AB	(publ)	

STYRELSEN	
	
Certified	Adviser		
Sedermera	Fondkommission	är	Certified	Adviser	till	GWS.	
	
	
För	ytterligare	information	om	GWS,	se	www.globalwarningsystem.com	eller	kontakta	VD	
Andreas	Rodman,	+46	(0)	708	–	10	13	16,	andreas.rodman@globalwarningsystem.com		

	
Om	GWS	Production	AB	och	Safeture	
GWS,	 Global	 Warning	 System,	 grundades	 2009	 efter	 erfarenheter	 från	 en	 global	 SARS-
epidemi,	tsunamin	i	Indiska	Oceanen	2004	och	terrorattacken	i	Mumbai.	Bolaget	erbjuder	en	
mobilbaserad,	personlig	säkerhetstjänst,	Safeture,	för	att	skydda	resenärer	genom	att	i	realtid	
spåra	och	ge	information	om	katastrofer	och	andra	hot	som	kan	påverka	människor	på	resa.	
Systemet	 består	 av	 olika	 tjänster	 som	 levereras	 genom	 resenärens	 mobiltelefon	 och	
tillhandahålls	både	till	företag	–	Safeture	Pro,	och	till	privatpersoner	–	Safeture.	

GWS	aktie	är	listad	på	Nasdaq	Stockholm	First	North.	

	


