Protokoll fört vid årsstämma
genom poströstning med
aktieägarna i Aventura Group AB
(publ), org.nummer 559236-2593,
torsdagen den 16 juni 2022.

1.
Val av ordförande vid årsstämman
Styrelsens ordförande Michael Thurow valdes till ordförande vid stämman i enlighet med
styrelsens förslag.
Antecknades att advokaten Lisa Fennhagen, HWF Advokater AB, skulle föra protokollet vid
stämman.
Det antecknades att styrelsen med stöd av den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i
kraft den 1 mars 2022, beslutat att aktieägarna inför årsstämman endast har kunnat utöva
sin rösträtt per post.
Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.
Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som
omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i
26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget en begäran
om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckning över aktieägare och ombud som utövat sin rösträtt genom
poströstning, med uppgift om antalet företrädda aktier och röster som aktieägarna
representerade, se Bilaga 4.
Stämman beslutade att godkänna förteckningen över aktieägare som poströstat såsom
röstlängd vid stämman.
3.
Val av två personer att justera stämmans protokoll
Stämman utsåg Erik Ponnert samt Carl Ponnert att jämte ordföranden justera dagens
protokoll och kontrollera röstlängden.
4.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes
Tidningar samt genom att kallelseannons publicerats i Dagens Industri måndagen den 16
maj 2022.
Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan
onsdagen den 11 maj 2022.
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
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5.
Godkännande av dagordning
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport, och
revisionsberättelse för 2021 funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 26 maj 2022
och skickats till de aktieägare som så begärt. Dessutom har redovisningshandlingarna och
revisionsberättelsen funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum.
Konstaterades att handlingarna därmed skulle anses vara i behörig ordning framlagda.
Handlingarnas lydelse framgår av Bilagorna 5-6.
7.

Beslut om

(a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Stämman fastställde, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021.
(b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2021.
(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga
styrelseledamöter och verkställande direktören för verksamheten under räkenskapsåret
2021.
Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av
aktieägare, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet för egen del.
8.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med bolagets större
aktieägares förslag. Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses till
revisor i enlighet med förslag från bolagets större aktieägare.
9.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 290 000 kronor, varav 180
000 kronor till styrelseordföranden Michael Thurow och 110 000 kronor till Patrik Elfwing i
enlighet med förslag från bolagets större aktieägare.
Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med förslag från bolagets större aktieägare.
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10.
Val styrelseledamöter och revisor
Det antecknades att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i
andra företag framgår av bolagets årsredovisning.
Stämman beslutade i enlighet med förslag från bolagets större aktieägare att, för tiden intill
nästkommande årsstämma, omvälja Michael Thurow, Patrik Elfwing, Gustav Åström och
Johan Aledal till ordinarie styrelseledamöter.
Till styrelseordförande omvaldes Michael Thurow.
Stämman beslutade i enlighet med förslag från bolagets större aktieägare att, för tiden intill
nästkommande årsstämma, omvälja Finnhammars Revisionsbyrå AB som revisionsbolag,
som har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg kommer att vara
huvudansvarig revisor.
11.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier enligt Bilaga 7 har funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och
hemsida från och med den 2 juni 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Konstaterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.
________________________
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Vid protokollet

____________________________
Lisa Fennhagen, sekreterare

Justeras

____________________________
Michael Thurow, ordförande

____________________________
Erik Ponnert, justerare

____________________________
Carl Ponnert, justerare
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Kallelse till årsstämma i Aventura Group AB
Aktieägarna i Aventura Group AB (559236-2593) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
16 juni 2022.
Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman genomförs utan fysisk
närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin
rösträtt endast genom poströstning, enligt den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars
2022.
Information om beslut på stämman kommer att offentliggöras den 16 juni 2022, efter att utfallet av
poströstningen är slutligt sammanställt.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:
dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken
avseende förhållandena onsdagen den 8 juni 2022,
dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under avsnittet ”
Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Aventura Group AB tillhanda senast
onsdagen den 15 juni 2022. Anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom
att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 8
juni 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren,
enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som
gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av
aktieboken.
Poströstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning,
enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret
finns tillgängligt på www.aventura.group. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Aventura Group
AB, Årsstämma, David Bagares Gata 7, 111 36 Stockholm eller med e-post till ir@aventura.group.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Aventura Group AB tillhanda senast onsdagen
15 juni 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aventura Group AB

David Bagares gata 7
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Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren, samt eventuella övriga behörighetshandlingar, biläggas poströstningsformuläret.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.Aventura.group och skickas per post till aktieägare som
begär det och uppger sin adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling bifogas formuläret.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av två personer att justera stämmans protokoll.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
(a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
(b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
(c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
Val av styrelseledamöter och revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie.

Beslutsförslag
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Michael Thurow utses till stämmans ordförande, eller vid dennes
förhinder, den som valberedningen istället anvisar.
Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats
av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad
av justeringspersonerna.
Punkt 3 - Val av två personer att justera stämmans protokoll
Styrelsen föreslår att Erik Ponnert och Carl Ponnert utses att jämte ordföranden justera protokollet,
eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället
anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
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Punkt 7 (b) - Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
Bolagets större aktieägare föreslår:
antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter, och
ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.
Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Bolagets större aktieägare föreslår:
att arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kronor till Patrik Elfwing, och 180 000 kronor till
Michael Thurow, båda som inte är anställda i bolaget, och
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor
Bolagets större aktieägare föreslår:
omval av styrelseledamöterna Johan Aledal, Gustav Åström, Michael Thurow och Patrik
Elfwing,
omval av Michael Thurow som styrelsens ordförande, samt
omval av revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor för perioden till slutet av
årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg
kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.
Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka
bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen
beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget
nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag
eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av
bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den
verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig
nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s
hantering.
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För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på David
Bagares Gata 7 i Stockholm och på www.Aventura.group senast den 26 maj 2022, och så även
styrelsens fullständiga förslag till beslut senast den 2 juni 2022. Handlingarna kommer även skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken
kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på David Bagares Gata 7 i Stockholm.
Aktieägares rätt att få upplysningar
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 dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Aventura Group AB, Årsstämman, David
Bagares Gata 7, 111 38 Stockholm, eller via e-post till IR@Aventura.group. Frågorna ska vara
bolaget tillhanda senast den 6 juni 2022. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.
Aventura Group och hos bolaget på adress David Bagares Gata 7 i Stockholm senast den 11 juni
2022. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal
/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
______________________
Stockholm i maj 2022
Aventura Group AB (publ)
Styrelsen
Bifogade filer
Kallelse till årsstämma i Aventura Group AB
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AVENTURA GROUP AB (PUBL)
Formulär för anmälan och förhandsröstning (poströstning) till årsstämman
torsdagen den 16 juni 2022.
Formuläret ska vara Aventura Group AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 15
juni 2022.
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i
god tid innan onsdagen den 8 juni 2022. Instruktioner om detta finns i kallelsen till
årsstämman.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Aventura Group AB (publ), org.nr 559236-2593, vid årsstämman
torsdagen den 16 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade
svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk
person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i
aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna
förhandsröströst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med
aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och
inte är återkallad.
Gör så här:
•

Fyll i samtliga uppgifter ovan.

•

Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
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•

Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Aventura Group AB,
David Bagares Gata 7, 111 38 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även
inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till ir@aventura.group.

•

Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det
aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid Namnteckning ovan. Om
förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som
ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk
person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

•

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om förhandsröstning
Styrelsen i Aventura Group AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Aventura Group AB
(publ) vid årsstämman torsdagen den 16 juni 2022 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via
post enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att
rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har
försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i
förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer
endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering
kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt
eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma
att lämnas utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara
Aventura Group AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022. Förhandsrösten
kan återkallas fram till och med onsdagen den 15 juni 2022 genom att kontakta Aventura
Group AB med post till Aventura Group AB, ”Årsstämma”, Att. Emil Ponnert, David
Bagares Gata 7, 111 38 Stockholm eller via e-post till ir@aventura.group.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på bolagets hemsida.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy
som
finns
tillgänglig
på
Euroclears
hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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Årsstämma i Aventura Group AB (publ) den 16 juni 2022
Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till
årsstämman och hålls tillgängliga på bolagets hemsida.
PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman

Ja ☐

Nej ☐

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad

Ja ☐

Nej ☐

5. Godkännande av dagordning

Ja ☐

Nej ☐

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

Ja ☐

Nej ☐

(b) disposition av bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Ja ☐

Nej ☐

Michael Thurow (styrelseordförande)

Ja ☐

Nej ☐

Patrik Elfwing (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Johan Aledal (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Gustav Åström (styrelseledamot & verkställande Ja ☐
direktör)

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Arvode till styrelsens ledamöter

Ja ☐

Nej ☐

Arvode till revisor

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

3. Val av justeringspersoner
Erik Ponnert & Carl Ponnert

7.

Beslut om

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktör

Anatoliy Sakhatskiy (tidigare styrelseledamot)
8.

9.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och revisor
Val av Michael Thurow till styrelseledamot (omval)

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF

Val av Patrik Elfwing till styrelseledamot (omval)

Ja ☐

Nej ☐

Val av Gustav Åström till styrelseledamot (omval)

Ja ☐

Nej ☐

Val av Johan Aledal till styrelseledamot (omval)

Ja ☐

Nej ☐

Val av Michael Thurow till styrelseordförande (omval)

Ja ☐

Nej ☐

Val av Finnhammars Revisionsbyrå AB som
revisionsbolag (omval)

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå
till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF

RÖSTER

AKTIER

% nedan avser andel av de på stämman
avgivna rösterna)

Punkt på föreslagen dagsordning

Andel av det totala
antalet aktier i bolaget
som de Avgivna
representerar (%)

Ja (Antal) Ja (%) Nej (Antal) Nej (%) Avstår Ja (Antal) Ja (%) Nej (Antal) Nej (%)

1 Val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av justeringspersoner
Erik Ponnert & Carl Ponnert

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordning
7 Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
(b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktör
Michael Thurow (styrelseordförande)
Patrik Elfwing (styrelseledamot)
Johan Aledal (styrelseledamot)
Gustav Åström (styrelseledamot & verkställande
direktör)
Anatoliy Sakhatskiy (tidigare styrelseledamot)

8

Aktier för vilka
röster har avgetts
(antal)

% nedan avser andel av de på
stämman företrädda aktierna

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter
Arvode till styrelsens ledamöter
Arvode till revisor

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%
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Signed MT, CP, EP, LF

9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10 Val av styrelseledamöter och revisor

11

Val av Michael Thurow till styrelseledamot (omval)
Val av Patrik Elfwing till styrelseledamot (omval)
Val av Gustav Åström till styrelseledamot (omval)
Val av Johan Aledal till styrelseledamot (omval)
Val av Michael Thurow till styrelseordförande (omval)
Val av Finnhammars Revisionsbyrå AB som
revisionsbolag (omval)
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

54 300

100

0

0

0

54 300

100

0

0

54 300

1,63%

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF

Aktieägare
Erik Ponnert
Carl Ponnert
Emil Ponnert
Olle Ponnert
Totalt
Totalt antal ägare

Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital
0
0
0
0
0
4

13 575
13 575
13 575
13 575
54 300

Röster
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%
1,63%

Transaction 09222115557471544087

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,42%

Signed MT, CP, EP, LF

rsredovisning
och

f!r

Aventura Group AB
559236-2593

R kenskaps!ret

2021
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Signed MT, CP, EP, LF
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Koncernredovisning

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
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Styrelsen och verkställande direktören för Aventura Group AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska
konsumentmarknaden. Gruppen utvecklar och investerar i varumärken med stark potential i Kina, och
expansionsplattformar som skalar varumärken inom olika kategorier.
Aventura Group AB är holdingbolaget för koncernens bolagsinnehav och sätter den långsiktiga strategin
för gruppen. Aventura Group bygger värde genom att utveckla gruppbolagen, realisera synergier och söka
förvärvs- och investeringsmöjligheter.
Aventura Group:s innehav delas in i två kategorier:
• Plattformsinnehav
• Varumärkesinnehav
Plattformsinnehav
Våra dotterbolag, eller “plattformar”, fokuserar på olika varumärkessegment för att ge gruppen så bra
tillväxtmöjligheter som möjligt.
Vår gruppstruktur ger oss flera fördelar:
• Vi kan effektivt knyta till oss en entreprenöriell ledning och relevant spetskompetens.
• Vi kan skapa en unik affärsmodell för det specifika varumärkessegement.
• Bättre möjligheter att kapitalisera bolagen, och knyta till oss viktiga partners och investerare.
• Tydligare positionering och erbjudande mot varumärken.
I dagsläget består Aventura Group av fyra plattformsbolag:
• Aventura – DTC varumärken
• TicToc Ventures – Influencervarumärken
• Aurora Beauty – Scandinavian beauty (“S-beauty”) varumärken
• Headway B2B – Tech/B2B bolag
Varumärkesinnehav
Gruppen investerar aktivt i utvalda varumärken som kan skalas genom våra expansionsplattformar. Detta
kan vara både i form av direktinvesteringar, eller samriskbolag för den kinesiska marknaden.
Investeringar i varumärken görs antingen genom holdingbolaget Aventura Group eller plattformsbolagen
TicToc Ventures och Aurora Beauty.
I dagsläget har gruppen ett varumärkesinnehav: femtechvarumärket LUÜNA Naturals, vars Kinaverksamhet drivs av Aventura.
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Signed MT, CP, EP, LF
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Information om verksamheten

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
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Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 14 juni 2021 noterades Aventuras B-aktie på Nasdaq First North. I samband med listningen
genomfördes en framgångsrik spridningsemission, som tillförde bolaget 18,2 MSEK i likvid. Detta har
hjälpt koncernen i att fortsätta utveckla vår portfölj av exklusiva varumärkessamarbeten (“Market
Partnerships”) och samriskbolag (“Joint Ventures”) med internationella varumärken på den kinesiska
marknaden.

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet (%)

2021
65 356
-10 136
9 107
40

2020
8 820
-1 019
3 833
38

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet (%)

2021
1
-3 252
17 731
97

2020
0
-240
4 309
93

Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Registrerat aktiekapital
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Annat eget
kapital
inkl. årets
resultat

25 000

511 004

3 612 101

-315 016

3 833 089

511 004
130 000

-511 004
1 050 000
-140 568
-10 294 719
-9 700 303

0
14 658 818
1 050 000
-140 568
-10 294 719
9 106 620

666 004

Transaction 09222115557471544087

14 528 818

0

18 140 919

Signed MT, CP, EP, LF

Totalt
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Covid-19 har inte nämnvärt påverkat vår affär under 2021 då Kina var ett av få länder som inte haft någon
väsentlig smittspridning. Situationen har dock märkbart förändrats under första kvartalet 2022 med strikta
lockdowns som följd. Det är således osäkert hur mycket Covid-19 kommer att påverka Kinas ekonomi
under resten av året.

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Balanseras i ny räkning
Registrerat aktiekapital
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 (17)

Aktiekapital

Ej
registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

25 000

511 004

3 612 101

400 000

-239 503

4 308 602

-239 503

239 503

511 004
130 000

-511 004

0
0
15 624 151
1 050 000
-3 252 073
17 730 680

15 494 151
1 050 000

666 004

0

19 106 252

1 210 497

-3 252 073
-3 252 073

fri överkursfond
balanserad vinst
årets förlust

19 106 252
1 210 497
-3 252 073
17 064 676

disponeras så att
i ny räkning överföres

17 064 676
17 064 676

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Signed MT, CP, EP, LF
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

65 355 962
1 500 290
66 856 252

8 819 816
73 294
8 893 110

-53 335 734
-12 222 708
-10 388 823

-7 231 560
-1 433 455
-353 988

-952 205
-204 709
-77 104 178
-10 247 926

-616 945
-274 517
-9 910 465
-1 017 355

Resultat efter finansiella poster

130 030
-17 759
112 271
-10 135 656

0
-1 959
-1 959
-1 019 314

Resultat före skatt

-10 135 656

-1 019 314

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-159 063
-10 294 719

146 215
-873 099

-140 568

158 083

-10 435 287

-715 016

Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF
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Aventura Group AB
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Koncernens
Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Kundkontrakt

5

3 109 661
3 109 661

2 501 895
2 501 895

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

389 572
389 572

123 792
123 792

260 088
909 207
1 169 295
4 668 528

0
549 414
549 414
3 175 101

930 117
930 117

80 513
80 513

5 144 299
468 312
590 239
6 202 850

4 955 072
9 428
165 643
5 130 143

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 181 735
18 314 702

1 685 828
6 896 484

SUMMA TILLGÅNGAR

22 983 230

10 071 585

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varor under tillverkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF
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Anläggningstillgångar

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593

Koncernens
Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

666 004
0
18 140 919
-9 700 303

25 000
511 004
3 612 101
-315 016

9 106 620

3 833 089

118 459
118 459

157 945
157 945

3 642 473
3 642 473

2 619 862
2 619 862

2 725 661
2 427 894
4 962 123
10 115 678

1 762 385
776 056
922 248
3 460 689

22 983 230

10 071 585

Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

-10 135 656
921 621
-158 517

-1 019 313
847 053
57 896

-9 372 552

-114 364

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-794 425
281 551
-846 137
758 884
5 268 943
-4 703 736

-62 692
-2 840 683
2 326 962
4 253 067
960 574
4 522 864

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 450 870
-285 973
-550 043
-2 286 886

-3 127 369
0
0
-3 127 369

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 658 817
1 050 000
730 210
16 439 027

0
400 000
0
400 000

9 448 405

1 795 495

1 685 828

0

47 502
11 181 735

-109 667
1 685 828

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Signed MT, CP, EP, LF
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Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

1 000
5 167

0
0

-2 977 807
-252 972
-9 708
-3 240 487
-3 234 320

-239 503
0
0
-239 503
-239 503

Resultat efter finansiella poster

-17 753
-17 753
-3 252 073

0
0
-239 503

Resultat före skatt

-3 252 073

-239 503

Årets resultat

-3 252 073

-239 503

Moderbolagets
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Not

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF
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Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593

Moderbolagets
Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

7, 8

9 318 155
260 088
9 578 243
9 578 243

4 123 105
0
4 123 105
4 123 105

1 250
500
204 876
185 363
391 989

0
0
0
0
0

8 323 619
8 715 608

499 291
499 291

18 293 851

4 622 396

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ägarintressen i övriga företag
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Signed MT, CP, EP, LF
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Omsättningstillgångar

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593

Moderbolagets
Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

666 004
0
666 004

25 000
511 004
536 004

19 106 252
1 210 497
-3 252 073
17 064 676
17 730 680

3 612 101
400 000
-239 503
3 772 598
4 308 602

17 761
17 761

0
0

142 782
118 228
284 400
545 410

135 480
98 314
80 000
313 794

18 293 851

4 622 396

EGET KAPITAL OCH SKULDER
9, 10

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Signed MT, CP, EP, LF
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

-3 252 073

-239 503

-3 252 073

-239 503

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 250
-390 739
7 302
242 075
-3 394 685

0
0
135 480
178 314
74 291

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 195 050
-260 088
-5 455 138

0
-25 000
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15 624 150
1 050 000
16 674 150

0
400 000
400 000

Årets kassaflöde

7 824 327

474 291

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

499 291
8 323 618

0
474 291

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 1 Eventualförpliktelser
Koncernen

Eventualförpliktelser

Moderbolaget

Eventualförpliktelser

Not 2 Ställda säkerheter
Koncernen
Till förmån för andra:
Generell pantsättning

Moderbolaget
Till förmån för andra:
Generell pantsättning

Not 3 Arvode till revisorer
Koncernen

Revisionsuppdrag
Finnhammars Revisionsbyrå
Övriga

Moderbolaget

Revisionsuppdrag
Finnhammars Revisionsbyrå
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Signed MT, CP, EP, LF

2021-12-31

2020-12-31

50 000
50 000

0
0

2021-12-31

2020-12-31

50 000
50 000

0
0

2021-12-31

2020-12-31

100 000
100 000

0
0

2021-12-31

2020-12-31

100 000
100 000

0
0

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-10
2020-12-31

190 500
142 392
332 892

20 000
165 600
185 600

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

190 500
190 500

20 000
20 000
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Moderbolaget

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 5 Kundkontrakt
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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2021-01-01
2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

47
31
78

16
11
27

9 487 586
892 260
(0

313 100
40 867
0)

10 379 846

353 967

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-10
-2020-12-31

0
1
1

0
1
1

192 492
60 480
(0

0
0
0)

252 972

0

2021-12-31

2020-12-31

3 127 369
1 450 870
4 578 239

0
3 127 369
3 127 369

-625 474
-843 104
-1 468 578

0
-625 474
-625 474

3 109 661

2 501 895
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Not 6 Maskiner och inventarier
Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

336 446
321 408
657 854

0
336 446
336 446

-212 654
0
-55 626
-268 280

0
-181 697
-30 957
-212 654

389 574

123 792

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 123 105
5 195 050
9 318 155

0
4 123 105
4 123 105

Utgående redovisat värde

9 318 155

4 123 105

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Förvärv av dotterbolag
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 7 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Aventura (Hong Kong)
Limited
Aurora Scandinavia AB
HQ Group AB
TT Ventures AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört
värde

100%
75%
100%
49,5%

100%
75%
100%
54,5%

8 743 155
525 000
25 000
25 000
9 318 155

Not 9 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal A-Aktier
Antal B-Aktier
Kvotvärde

2021-12-31

2020-12-31

Antal
aktier
1 072 007
2 258 011
3 330 018

Antal
Aktier
250
0
250

5
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Not 10 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
fri överkursfond
balanserad vinst
årets förlust

19 106 252
1 210 497
-3 252 073
17 064 676

disponeras så att
i ny räkning överföres

Penneo dokumentnyckel: HWZW7-K4EG1-DDP0S-L3LAT-OEJJQ-PL7XW

17 064 676
17 064 676

Transaction 09222115557471544087

Signed MT, CP, EP, LF

Aventura Group AB
Org.nr 559236-2593

17 (17)

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Gustav Åström
VD

Michael Thurow
Ordförande

Johan Aledal

Patrik Elfwing

Min revisionsberättelse har lämnats enligt nedan.

Jonas Forsberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Till bolagsstämman i Aventura Group AB
Org.nr. 559236-2593

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag
även utfört en revision av styrelsen och verkställande direktörens
förvaltning för Aventura Group AB för år 2021-01-01—2021-12-31 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Aventura Group AB för år 2021-01-01—2021-12-31.
Grund för uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som betryggande sätt.
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
Revisorns ansvar
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller
försummelser
som
kan
föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen
finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen av revisionsberättelsen.
finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del
Sigtuna enligt nedan
av revisionsberättelsen.

Jonas Forsberg
Auktoriserad revisor
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Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och
längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom
betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på
marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den
som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid
Euroclear Sweden AB:s hantering.
För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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