Nyhetsbrev maj 2018
Kallelse till årsstämma i Green Growth
Nordic Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag
(publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma
måndagen den 25 juni 2018 kl. 13.30 på Hotell Elite
Park Avenue konferensavdelning,
Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är
införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken måndagen den 18 juni 2018, dels anmält
sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 18
juni 2018. Aktieägare får ha med sig högst två biträden,
dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget
senast nämnda tidpunkt.
Anmälan kan göras till skriftligen till Green Growth
Nordic Aktiebolag (publ), Storgatan 11, 411 24
Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till
info@greengrowthnordic.se. Vid anmälan bör
aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer,
samt, i förekommande fall, namn och personnummer
avseende eventuell ställföreträdare eller eventuellt
ombud och namn på eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare
som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn (s.k.
rösträttsregistrering). Omregistrering begärs hos
förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast måndagen den 18 juni 2018.
Aktieägare som önskar omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
nämnda datum.
Ombud m.m.
Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda
fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig,
daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i
fullmakten. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
ska kopia av gällande registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär hålls
tillgängliga på bolagets webbplats
www.greengrowthnordic.se men kan även beställas
från bolaget på samma adress och e-postadress som
gäller för anmälan till stämman.
För att underlätta inpasseringen till stämman bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast
måndagen den 18 juni 2018 på samma adress som
gäller för anmälan till stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera
protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträ ande bolagets
förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och
revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt val av styrelseordförande
14. Val av revisorer
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den
styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre
justeringar i vid stämman fattade beslut som kan
visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund,
MAQS Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträ ande
bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning.
Punkt 11 – Fastställande av antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre
styrelseledamöter utan suppleanter och att bolagets
ska ha en revisor.
Punkt 12 – Fastställande av arvode åt
styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att ett arvode om 120 000
kronor ska utgå till styrelsens ordförande och ett
arvode om 60 000 kronor ska utgå till var och en av
övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen.
Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska
utbetalas halvårsvis i efterskott. Valberedningen
föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning och avtal.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt val av
styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Oscar Grön samt
nyval av Timo Lehtonen och Håkan Nyberg som
styrelseledamöter samt omval av Oscar Grön som
styrelseordförande.
Punkt 14 – Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av Anders Sandquist
som revisor.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget
och koncernen kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets
webbplats www.greengrowthnordic.se från och med
den 4 juni 2018. Årsredovisningen och
revisionsberättelsen kommer också att hållas
tillgänglig vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag
tillsammans med anknytande handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets
webbplats www.greengrowthnordic.se senast den 14
juni 2018. Samtliga ovanstående handlingar kommer
att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2018
Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Tillhörande dokument:
Kallelse till årsstämman (PDF)
Fullmaktsformulär årsstämma (PDF)

Stämningsansökan mot styrelsemedlem
Under våren har det genom våra nya revisorer i
revisionsgruppen Moore Stevens upptäckts
oegentligheter i Forwood-bolagen i Panama. Det har
nu framkommit att ledningsgruppen i Panama
tillgodogjort sig bolagens tillgångar för egen räkning
genom falska fakturor, felaktiga utbetalningar och
användande av bolagens kreditkort.
Bokföringsmaterial för era år saknas och förfalskade
namnteckningar har återfunnits. Kopplat till detta har
relationer mellan personer i ledningen uppdagats.
Relationen har dock hemlighållits för såväl VD som
styrelseordförande i Green Growth Nordic AB.
Polisanmälan har lämnats in.

Efter en omfattande intern revision upprättades en
kvarstadsansökan om 6 Mkr och Borås Tingsrätt har
beviljat kvarstad. Kronofogden har genom
verkställighet säkerställt tillgångar om ca 3 Mkr i
Sverige. Senast i början av juni 2018 kommer en
stämningsansökan att lämnas in. Det har varit en
mycket omfattande och svår utredning som skett
under stark tidspress. VD Timo Lehtonen har lett
utredningsarbetet tillsammans med MAQS
Advokatbyrå i Göteborg samt lokal personal i Panama.
Med anledning av det ovanstående har en kon ikt i
styrelsen uppstått där vissa styrelseledamöter försöker
få nuvarande VD avsatt.
Det är dock glädjande att missförhållandena kunnat
åtgärdas och att en ny lokal ledning i Panama tillsats.
Huvudansvarig i Panama är Advokat Juan Carlos Sieiro
som för 10 år sedan var Forwoods bolagsjurist under
några år. Den skogliga verksamheten ansvarar
skogsingenjör Edgard Pertuz för i Forwood sedan 2011
och ny ekonomichef är Carlos Ramos. En kompetent
och ansvarskännande lokal ledningsgrupp som har
bolagets bästa för ögonen. De be ntliga
kundkontakterna kvarstår och verksamheten sköts av
våra mångåriga medarbetare skogsarbetarna. Bolaget
Green Growth Nordic AB och dotterbolagen i Panama
är väl fungerade och stabila. I Sverige har Green
Growth Nordics kostnader sänkts med 1,5 msek under
2017. Styrelseordföranden och VD räknar med att en
liknande besparing nu kommer att kunna ske även i
Panama på årsbasis. Målsättningen att lämna

utdelning 2019 kvarstår. En listning av aktien kan
komma att försenas till 2020 på grund av
oegentligheterna.
Kontoret i Göteborg kommer fram till 1 juli att vara
obemannat då utredningsarbetet fortgår. Bolaget
kommer inte att kunna lämna några ytterligare
upplysningar om ärendet eller stämningsansökan så
länge utredningen pågår.
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