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Protokoll från Extrastämma 29 april, 2022 i Imsys AB (publ) 

 

 

Datum: 29 april, 2022  

 

Forum: Extrastämman 2022 genomfördes i enlighet med kallelsen. 

Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls Extrastämman 2022 genom 

poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen 

på stämman eller genom personliga ombud med fullmakt. 

 

Deltagare: Stefan Mårtensson, av Extrastämman vald ordförande 

Magnus Stuart, av Extrastämman vald sekreterare 

Per Ekman av Extrastämman vald justeringsman 

Juris kandidat, Edit Grundin, Lawline Juristbyrå AB 

 

Närvaro: Genom Lawline Juristbyrå redovisades närvaro vid Extrastämman 2022 genom 

en registrering av samtliga inkomna poströster och inkomna frågor. 

Redovisningen överlämnades därefter till Extrastämmans ordförande, 

sekreterare och justeringsman. 

 

Röstlängd: Fastställd röstlängd framgår av Bilaga A. Röstlängden har upprättats utifrån 

redovisning av samtliga poströster som lämnats till Lawline Juristbyrå AB 

antingen via postbefordran eller via mail. Samtliga poströster har granskats och 

godkänts. Poströsterna har därefter stämts av mot bolagsstämmoaktieboken 

varefter röstlängden upprättats. 

 

Protokollsnoteringar 

1. Magnus Stuart öppnade Extrastämman. 

2. Extrastämman valde Stefan Mårtensson till ordförande och Magnus Stuart till 

sekreterare. 

3. Extrastämman fasställde röstlängden enligt ovan. Noterades att av Bolagets 

15 464 029 aktier var 2 879 920 representerade vid dagens förhandling (18,6 %).  

4. Extrastämman godkände den framlagda dagordningen.  

5. Extrastämman beslöt välja en justeringsman och utsåg Per Ekman att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 

6. Extrastämman beslöt att fastställa att extrastämma den 29 April 2022 blivit behörigen 

sammankallad. 
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7. Extrastämman beslöt enhälligt anta ändringar bolagsordningen i enlighet med 

framlagda förslag i kallelsen till stämman. 

Extrastämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen. 

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor. 

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken. 

§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två 

suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ledas av en styrelseordförande 

samt årligen upprätta en skriftlig arbetsordning. 

8. Extrastämman beslöt (enhälligt) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att 

emittera aktier och andra finansiella instrument under tiden intill nästa årsstämma, 

vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller 

andra finansiella instrument. Betalning skall härvid kunna ske kontant, genom 

apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. 

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 2 400 000 kronor motsvarande 

högst 24 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om ca 

60,8 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalet. 

 Noterades att beslutet om bemyndigande antogs efter bifall av mer än två tredjedelar 

(enhälligt) av de vid Extrastämman företrädda aktierna. 

 Extrastämman bemyndigar styrelsen eller den man uppdrar åt, att göra mindre 

ändringar i stämmans beslut så att Bolagsverket kan registrera samtliga beslut enligt 

valberedningens respektive styrelsens förslag. 

9. Extrastämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit. 

Förklarade stämmans ordförande förhandlingen avslutad. 

 Vid protokollet 

 

 

 Stefan Mårtensson  Magnus Stuart  

 Ordförande vid mötet  Sekreterare  

 

 

 Per Ekman  

 Justeringsman  

 


