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Kallelse till årsstämma i SaveLend Group AB 
(publ)

Aktieägarna i SaveLend Group AB (publ), org.nr 559093-5176 (”Bolaget”), kallas härmed till 
årsstämma onsdagen den 19 april 2023 kl. 09.00 hos Bolaget på Kammakargatan 7 i Stockholm.

Deltagande på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 april 2023, 
och
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SaveLend Group AB (publ), 
attention: Lina Brattström, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm med angivande av ”
årsstämma” eller via e-post till: , senast tisdagen den 11 april 2023.investor@savelend.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller 
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, 
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank 
eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). 
Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 april 2023. 
Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av 
aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 
april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt, alternativt framtidsfullmakt, 
för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller 
motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är 
behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) 
bör i god tid före årsstämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara 
utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Framtidsfullmakt behöver inte skickas in i original utan 
kan uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns 
också tillgängligt på Bolagets webbplats, .www.savelendgroup.se

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
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Val av en eller två justerare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen, 
b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Val av styrelse och revisor
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Per Wolf (utsedd av P&N Wolf Marketing AB), Bo 
Engström (styrelseordförande i Bolaget), Ludwig Pettersson (utsedd av Giwdul invest AB och 
privat), Claes Hallén (utsedd av Halomont OÜ) och Jonas Ahlberg (utsedd av InWilbur AB).

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bo Engström, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker 
någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 - 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av 
arvoden till styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, likt föregående år, ska utgå med 175 000 kronor 
till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare föreslås att 
arvode ska utgå med 120 000 kronor till kreditutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och 
en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet, med 120 000 kronor till revision- och 
regelefterlevnadsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna 
i revision- och regelefterlevnadsutskottet samt med 120 000 kronor till investeringsutskottets 
ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i investeringsutskottet. 
Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.
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Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bo Engström, 
Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos, Jan Sjödin och Kaj 
Rönnlund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Bo Engström till 
styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även omval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisionsbolag, 
med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2024.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för den bolagsordning 
som är gällande när styrelsen först utnyttjar bemyndigandet, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission 
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till 
så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande 
motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, 
bredda ägandet i Bolaget eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i 
enlighet med detta bemyndigade ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan 
bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
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, förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande 
till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: SaveLend Group 
AB (publ), attention: Lina Brattström, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till: 

.investor@savelend.se

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut och 
övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, 
adress enligt ovan, senast tre veckor före stämman. Ovannämnda handlingar finns, från och med 
nämnda datum, även tillgängliga på Bolagets webbplats, . Kopior av www.savelendgroup.se
nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger 
sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

mailto:investor@savelend.se
http://www.savelendgroup.se


Pressmeddelande
21 mars 2023 20:00:00 CET

  SaveLend Group AB Kammakargatan 7 111 40 Stockholm

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som 
finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________

Stockholm, mars 2023
SaveLend Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Ludwig Pettersson, vd SaveLend Group AB
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4676-853 28 22
E-post: ca@corpura.se

 www.corpura.se

Om SaveLend Group:

SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 75 anställda och kontor i 
Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår sparplattform SaveLend och vår 
faktureringsplattform Billecta. 

Sparplattformen gör det möjligt för sparare att få avkastning genom sparande i krediter, såsom 
företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp i svenska kronor och euro. 
Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem innehållandes bland annat 
kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.
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