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Kallelse till extra stämma i Jays AB (publ)
Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till extra stämma tisdagen den 30 maj
2017 kl.16.00. Stämman hålls på bolagets kontor på adressen Åsögatan 121, 4 tr, 116 24 Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken
senast tisdagen den 23 maj 2017, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 23 maj 2017.
Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till JAYS AB (publ), Lisa Forsberg, Åsögatan
121, 116 24 STOCKHOLM eller e-post lisa@jaysheadphones.com. Vid anmälan ska anges namn,
adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall,
namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande. Aktieägare som företräds genom ombud
skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 23 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren
i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.
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Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning.
Förslag på ändring av bolagsordning
Val av styrelse
Stämmans avslutande

Nedanstående förslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.
Förslag till ändring av bolagsordning (punkt 7)
Gränserna för bolagets aktiekapital (§4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 870 000 kronor och högst
3 480 000 kronor, till lägst 2 700 000 kr och högst 10 800 000 kr.
Gränserna för bolagets antal aktier (§5 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 5 800 000 och högst 23 200
000, till lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.
Syftet med förslaget är att skapa handlingsutrymme för styrelsen att tillgodose bolagets kapitalbehov
i den händelse detta kräver emittering av aktier utöver vad gällande bolagsordnings gränser medger.
Handlingsutrymmet innefattar också möjligheten att ingå strategiska partnerskap samt utge teckningsoptioner
till bolagets personal.
Förslag på val av styrelse (punkt 8)
Förslag på val av styrelse kommer att presenteras på stämman
Stockholm Maj 2017
Styrelsen för Jays AB (publ)
Vid frågor vänligen kontakta:
Rune Torbjörnsen, VD
+ 46 (0) 733-730 770
rune@jaysheadphones.com
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