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PROTOKOLL 

Extra bolagsstämma i Vertiseit 
AB (publ) 
Onsdagen den 26 januari 2022 kl. 18.00, Varbergs Stadshotell i Varberg 

 

1. Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1) 
Styrelsens ledamot Vilhelm Schottenius hälsade aktieägarna välkomna och förklarade 
den extra bolagsstämman öppnad. 
 

2. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2) 
Stämman valde Vilhelm Schottenius till ordförande vid den extra bolagsstämman i 
enlighet med valberedningens förslag.  
 
Ordföranden utsåg bolagets vice VD Jonas Lagerqvist till att föra dagens protokoll.  
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) 
Stämman beslutade att godkänna att den bifogade förteckningen över närvarande 
aktieägare att gälla såsom röstlängd vid den extra bolagsstämman, Bilaga 1. 
 

4. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4) 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken varit införd i 
kallelsen till den extra bolagsstämman. 
 

5. Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 5) 
Stämman beslutade att protokollet skulle, förutom av ordföranden, justeras av Oskar 
Edespong och Emil Kihlberg, som båda deltog i egenskap av aktieägare. 
 

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 6) 
Det konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman skett i enlighet med 
bolagsordningen, genom att kallelse till stämman skett på bolagets webbsida den 10 
januari 2022 samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 
12 januari 2022.  
 
Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen 
sammankallad. 
 

7. Prövning av förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad 
nyemission av aktier och/eller konvertibler (dagordningens punkt 8) 
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen 
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att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2, 
samt att förslaget har funnits tillgängligt på bolagets webbsida två veckor före stämman. 
Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som 
så begärt.   
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. 
 
Det noterades att beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare. 
 

8. Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20) 
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor 
förekom, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad. 
 
Det noterades att samtliga beslut vid stämman fattats enhälligt. 
 

* * * * 

 

Justeras: 
 
 
 
 

 Vid protokollet: 
 
 

Vilhelm Schottenius 
 
 
 

 Jonas Lagerqvist 

Jan Kjellman 
 
 
 

  

Emil Kihlberg 
 

  

  

 



Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Vertiseit AB (publ)
2022-01-26
Namn Ombud A-aktier B-aktier Antal aktier Antal röster
Kohagen AB Jonas Lagerqvist 269 910           377 869          647 779          307 697          
Jonas Lagerqvist 440 250          440 250          44 025            
Britt-Marie Kjellman Jan Kjellman 269 570          414 100           683 670          310 980           
Jan Kjellman 110 030           110 030           11 003              
Johan Lind 682 617           1 483 512        2 166 129        830 968          
Oskar Edespong Jonas Lagerqvist 344 094          866 406          1 210 500        430 735          
Adrian Nelje 682 617           1 317 103         1 999 720       814 327           
Schottenius & Partners AB Vilhelm Schottenius 421 172           1 137 075        1 558 247        534 880          
Emil Kihlberg 29 100             125 528           154 628           41 653             
Mikael Olsson Jonas Lagerqvist 17 400             17 400             1 740               
Telion Og / Roland Grassberger Jonas Lagerqvist 1 629 732        1 629 732        162 973           
Kent Carlsten 1 080               1 080               108                   
Maryna Carlsten 20                    20                    2                       

2 699 080       6 289 273       8 988 353       3 328 007       
100% 40% 48% 78%

2 699 080       15 854 459     18 553 539     4 284 526       



Bilaga 2 

STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN  

ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER 

Styrelsen för Vertiseit AB (publ), org.nr 556753-5272, föreslår att extra bolagsstämma beslutar 

om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 

årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska 

kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att 

teckning ska kunna ske med andra villkor. Det totala antalet aktier och/eller konvertibler som 

omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 25 procent av det totala antalet 

utgivna aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska 

äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska 

äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta 

beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att sådana 

emissionsbeslut ska kunna ske med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska 

kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller 

företagsförvärv. 

Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom 

apport eller kvittning, motsvara marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig 

emissionsrabatt.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående 

beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet.  

Extra bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av 

aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid 

bolagsstämman företrädda aktierna.  

_______________________ 

 

Varberg i januari 2022 

Vertiseit AB (publ) 

Styrelsen 
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