
Kallelse till extra bolagsstämma i Gausta View AB (publ) 
 
Aktieägarna i Gausta View AB (publ) (”Bolaget”), 559119-9426, kallas härmed till extra 
bolagsstämma torsdagen den 3 februari 2022 kl. 14.00, via Zoom. Inregistrering till stämman 
påbörjas kl. 13.30. 
 
ANMÄLAN 
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: 
- dels vara införd i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktiebok senast tisdag 1 februari 
2022,  
- och senast tisdag den 1 februari ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, 
antingen skriftligen till bolaget, Dingegatan 10, 426 76  Västra Frölunda, tel 073-985 40 81, eller via e-
post hello@gaustaview.com.  
 
Antalet aktier och röster 
Antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse uppgår till 919 561 st. 
motsvarande 919 561 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 

Ombud 

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. 
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, 
dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas 
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella 
behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas till Gausta View AB, 
Dingegatan 10, 426 76  Västra Frölunda. 

 
 
Dagordning 
1.   Öppnande av stämman 
2.   Val av ordförande vid stämman 
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd 
4.   Godkännande av dagordning 
5.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7.  Beslut om att genomföra nyemission 
10. Stämmans avslutande 
 
Styrelsens förslag 
 
Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman att besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare av sammanlagt högst 306 520 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska vara 36 kronor 
per aktie. De som på avstämningsdagen den 1 februari 2022 är registrerad som aktieägare i Gausta 
View AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje innehavd tre aktier berättigar till teckning av 
en ny aktie. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av 
såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Aktiekapitalet ökar vid fullt 
utnyttjande med 306 520 kronor. Teckning av aktier ska ske under tiden 4 februari – 20 februari 
2022. Styrelsen har vid behov rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktier ska ske i enlighet 



med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den 30 april 2022. Likvid för aktierna skall erläggas 
med kontant betalning eller kvittning av skuld. 
 
Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 
2022-12-31. 
 
Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget och dess fortsatt byggnation av fastigheter 
i Gausta, Norge.  
 
Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras 
för genomförande av besluten.  
 
 
Göteborg januari 2022 
Styrelsen 
Gausta View AB 


