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Protokoll från Extråstämma 2021 i Imsys AB (publ)

l4jaruari 2021

Extrastänrma 2021 gcnomfördcs i enlighet med Bolagets ka11e1se.

Mot bakgrund av rådalde omständigheter hölls extmstämma 2021 genom
poströstningsftjrlamndc, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen
på extrastämrnan eller genom pcrsodiga ombud med fullmak.

Stefan Måftensson. av cxffastämman vald oldförande
Magnus Sluafi, av ertraslämman vald seketeråre

Rogcr Sundrna]r d! c\lra.lämman \ dld . L.lcr _g.nJn

Ju s kandidat, Edit Grundin, Lawlire Judstb],rå AB

Cenom Lawline Jurisib)Tå rcdovisades närr,,aro vid extrastämman genom en

registrerillg av samtliga inkomna poströster och inkomna frågor. Redovisningen
övcrlihrmadcs d:ilcftcI till cxtmstiimmans ordliirande. seketerare och justein.ssman.

Faststä1ld röstliingd framgår av Bilaga A. Rösdångden har upprättats utiftån
redovisning av samtliga poströster som lämats till Lawlinc JuristbFå AB anti[gen
via postbefordran eller via mail. Samlliga poströsier har gmnskats och godkänts.
Poströstema har därefter stämts av mot bolagsstänmoakticbokcn varcftcr röstlångden
upprättats.

Röstlängd:

Protokollsnote ngår

Magnus Stuart öppnade extrastämman.

Extrastärrmar valde Stelan Mfulenssoll till ordliirande och Magnus Shrar! iill sckctcmre.

Extrastämman fasställde röstIilgdcn cnligt ovan. Noterades aft av Bo]agets 15 124 054 aklier
var 4 026 789 reprcsenterade vid dagens lbrhandling (26,63 %).

Extrastämrnan godkinde dm förcslagra dagorddngen.

Exfastänman utsåg Rogcl Sundman att somjustc ngsrnanjämte ordföranden j ustemr
dagens protokoll.
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Extrastämman beslöt e1rlälligl godkänna styrelscns förslag om riktad emission av högst 169
638 units vardera bestående av I aktie och 1 teckningsoption TOI enligt nedan viilkor:

A.) Rätt att teckna units tillkommer Magnus Stuarl med 93 508 units, Chieflain Corporate
Advisor (CCA) AB med 6 451 units, Investrncnt Gröna Udden AB mcd 20 958 unlrs
och Jan Wäreby med 48 721 units.

B) Teckningskursen per unit :ir I t honor. Tcckningsoptionema :ir vedcrlagsfria mcn kan
bara tccknas i en unit. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den nyiigen

.eenomlbrda spridtingscmissionen.

C) Fyra (4) tecloingsoptiorm berättigar innehavarcn till tcckning av ffe (3) nya aktier i

Bolaget till en teckningsku$ om 15 konor pcr aL1ie.

D) Teclning av akticr mcd stöd av teckningsoptiono av seric TO1 kan äga nrmunder
perioden 14 februari till 11 mars 2022.

E) Aktiekapilalet kan öka med högst 16 963,80 konor genom nycmission av akticr.
Aktiekapitalet kan därutöver öke med 12 722,8 konor genom utn)4tjande av
teckningsoptionu TO1. Högst 127 228 akier kan tillkomrna genom umlttjandc av
tcckningsoptionerna.

F) Teckning av units ska ske senast den 29 januari 2021. Betalning fijr tecknadc uits ska
erläggas gcnom kvittning senast i samband med teckdng.

G) De nya aktiema ska medftjra dit till vinstutdclning första gången på dcn
avstämringsdag som infaller nämast eller det att emissionen har registrerats.

H) För teckningsoptionerna gå1ler sedvanliga omräkringsvillkor.

Noicrades att Magnus Stuart och fiireträdaren {tjr Invcstmcn! AB Gr6na Uddcn i11tc deltog i
emissiorNbeslutet.

Extras*imman godkinde c.hälligt stlrelsens fitslag till beslut, \.arIir beslutet mcd god
marginal biträtts av aktieägare med minst do tiondelar av såväl de avgivna röstema som de
vid bolagsstänrman företddda akticma.

Extmstämman bemlrdigar stlrelscn cllff den man uppdrar åt, att gijra mindre iinddlrgar i
extmstärDmans beslut så att Bolagsverkel kan registrcra samtliga beslut enligt styrelsens
lirslag.

att nåsot annat ärendc sorn ankommer på bolagsstänrma enligtExtrastämman
aktic

Ordörandc vi

bolagsordningen inte iikommit.

.s "--12*r- s-1,,.--

Juslringsman
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