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Johanneslundsvägen 3, 194 6l Upplands Väsby

Protokoll från Årsstämma i Imsys AB

Datum: Torsdagen denT november, 2019

Tidpunkt: 16.00-17.30

Plats: Årsstämman hölls hos Lawline AB på Saltmätargatan 5, i Stockholm

Röstlängd
Fastställd röstlängd framgår av Bilaga A

Protokoll vid Årsstämm an 2019

1. Magnus Stuart öppnade årsstämman

2. Årsstämman valde Stefan Mårtensson till ordforande och Magnus Stuart till sekreterare.

3. Årsstämman upprättande och röstlängd enligt ovan, vilken godkändes. Noterades att av

Bolagets 12 361 927 aktier var 10 l4l 072 representerade vid dagens forhandling
(82,r%).

4. Årsstämman godkände den framlagda dagordningen.

5. Årsstämman beslöt välja Håkan Ekengren att jämte ordforanden justerar dagens protokoll.

6. Årsstämman beslöt att fastställa att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framlades Bolagets årsredovisning och revisionsberäffelse enligt Bilaga B

a. Årsstämman beslöt fasställa att Årsredovisning 2OISIlgjämte revisionsberättelsen
for 2018/19 framlagts for årsstämman.

b. Noterades att smärre journalistiska justeringar görs i årsredovisningen. Uppdrogs
till sekreteraren aff. utfora detta samt att insända kopia till Bolagsverket jämte

fastställelseintyg.

8. Årsstämman beslöt

a) fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning for verksamhetsåret 20T8-2019
b) fastställa dispositioner Bolagets vinst eller forlust enligt forslaget i framlagd
årsredovisning

c) lämna ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och åt den verkställande direktören.
Noterades att ingen av de berörda styrelseledamöterna eller verkställande direktören
deltog i aktieägarnas beslut om respektive ansvarsfrihet.

g. Årsstämman fastställand e att ingaarvoden utgår till styrelse och att revisor erhåller arvode

efter godkänd räkning.

10. Årsstämman fastställde antalet ledamöter till fyra stycken samt en suppleant *
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11. fusstämman beslöt omvälja styrelseledamöterna Stefan Blixt, Urban Fagerstedt, Anna
Petre och Magnus Stuart, samt styrelsesuppleanten Roger Sundman.

Årsstämman valde Magnus Stuart till styrelsens ordftirande.

Årsstämman omvalde Eva Stein, Allegretto Revision AB som Bolagets revisor intill nästa

årsstämma.

12. Årsstämman beslöt enhälligt lämna bemyndigande till Bolagets styrelse att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan awikelse från
aktieägarnas foreträdesratt, fatta beslut om emission av- aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning
eller eljest ftirenas med villkor.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 305 964 kronor motsvarande högst
3 059 640 nya aktier, vilket vid full teckning och efter full teckning i pågående emission i
Bolaget, resulterar i en utspädning om ca20 procent av Bolagets aktiekapital och totala
röstetalet. Fullständigt beslut framgår av Bilaga C.

13. Årsstämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit.

Justeringsman

efan


