
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

Aktieägarna i Unipeg Golf AB (publ), 556528-3347, kallas härmed till extra bolagsstämma 

tisdagen den 20 juni 2017 kl. 16.00 på Lindö Golf, Lindövägen 1 i Vallentuna. 
 
Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på 
dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast fredagen 
den 16 juni 2017 kl. 16.00. Anmälan kan ske per mail till ”kundtjanst@golfstar.se”. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för 
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.golfstar.se.  
 

Förslag till dagordning 

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande på stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av minst en justeringsman  

6. Information om det pågående fusionsarbetet samt godkännande av fusionsplan 

7. Stämman avslutas 

 
Beslutspunkten 6 
 
För att dels samla minoritetsägandet inom koncernen i moderbolaget, dels skapa möjlighet 
för handel i B-aktien på sikt samt dels åstadkomma en mer ändamålsenlig bolagsstruktur 
har styrelsen i Unipeg Holding AB respektive GolfStar Nordic AB beslutat att bolaget ska gå 
upp i/fusioneras med moderbolaget GolfStar. Detta innebär att minoritetsägarna i bolaget 
istället kommer att bli minoritetsägare i GolfStar. Utbytesrelationerna är densamma som i 
fjolårets aktieerbjudande, för 1 A-aktie i bolaget erhålls 3 nya B-aktier i GolfStar, för 1 B-
aktie i bolaget erhålls 2 nya B-aktier i GolfStar och för 1 C-aktie i bolaget erhålls 1 ny B-
aktie i GolfStar. De närmare villkoren framgår av en fusionsplan antagen den 20 mars 2017 
över vilken bolagets revisor yttrat sig den 3 maj 2017. Fusionsplanen har registrerats av 
Bolagsverket den 15 maj 2017 och har kungjorts den 17 maj 2017.     
 
Fusionsplanen ska underställas bolagsstämma för godkännande och förutsätter att det 
biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna inom varje aktieslag. Vid denna omröstning ska inte aktier som ägs av 
moderbolagen GolfInvest Europé AB och GolfInvest Nordic AB beaktas.      
 
Fusionsplanen med revisorsyttrandet hålls tillgängliga på Bolagets kontor samt på bolagets 
webbplats (http://www.golfstar.se/om-oss/aktieagare/) från och med den 18 maj 2017. 
 
 

______________________________ 
Stockholm den 16 maj 2017, styrelse och VD 

http://www.golfstar.se/om-oss/aktieagare/

