XZERO HAR AV EU UTSETTS TILL ETT AV EUROPAS SPJUTSPETSFÖRETAG
Vi kallar aktieägarna till en extra årsstämma för att informera om EU:s beslut till finansiellt
bidrag och beslut om Xzeros fortsatta planer
Xzero AB (publ) 556536–9419

www.xzero.se

Tidpunkt: 2 maj, 2018 kl. 18.00.
Plats: 7A Centralen Konferens, Vasagatan 7, Stockholm, Lokal: Vasa
Detta var första omgången av ett uppgraderat EU-program Horizon 2020 SME. Efter inledande gallring
lämnades 1 154 projekt ut för granskning av ämnesmässigt tillsatta expertkommittéer. De 100 projekt som fick
högst poäng av ämnesexperterna kallades till utfrågning i Bryssel av en panel bestående av tekniska och
affärsmässiga experter. Panelen valde ut 57 projekt för bidrag. Bidraget är på drygt 12 miljoner SEK och ska
användas för att färdigställa och marknadslansera Xzeros första produkt – LastRinse som ska användas av
nanoelektronikindustrin för att få bort de minsta nanopartiklarna ur sitt processvatten. Vill du veta mer om
bolaget och projektet, gå till www.xzero.se. Där kan du också anmäla dig för att få framtida information via
mejl.
Anmälan kan göras per brev till Xzero, Bryggerivägen 12A, 168 67 Bromma, per telefon: 08-660 39 64 eller
0735 122 361, mejl: info@xzero.se eller via http://www.xzero.se/se/infomoten.asp, senast den 25 april, 2018.
Ange namn, adress och telefonnummer (dagtid) samt person-/eller organisationsnummer och registrerat innehav.
I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 20
april, 2018.
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Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av protokollförare och en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Redogörelse för utvärdering och bidrag från EUs Horizon 2020 SME och andra viktiga händelser under
våren 2018
Frågor till VD och styrelsen
Beslut om nyemission för att komplettera EUs första bidrag. (minst 30 % av egen finansiering av totalt
budgeterat 18 miljoner krävs).
Eventuellt kompletterat med ett beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tid fram till nästa ordinarie
stämma, besluta om eventuell nyemission samt att därvid äga rätt att avvika från aktieägares
företrädesrätt
Övriga frågor
Stämmans avslutande
Lättare förtäring

Handlingar rörande stämman hålls tillgängliga i bolagets lokaler från den 20 april 2018.
Förslag till villkor för nyemissionen. Öppen för allmänheten till kursen 60 SEK per aktie.
Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev. Styrelsen skall därvid
ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt. För giltigt
beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier.
Styrelsen

