
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Streamify AB, 559127-1399, onsdagen 

den 17 november 2021. 

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Valberedningen föreslår att Lars Ekström utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid 

dennes förhinder, den styrelsen anvisar.  

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) 

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på 

bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ 

justeringspersonerna. 

 

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 3) 

Styrelsen föreslår att Hans Åsling och Peter Nyström eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, 

den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera 

bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden 

och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

 

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 6)  

  

Genom emissionen ska aktiekapitalet kunna öka med högst 302 618,59 kronor genom nyemission av 

högst 1 952 378 aktier till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie.  

 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:  

  

1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på 

förhand vidtalade investerare enligt fördelningen nedan: 

 

Tecknare Antal aktier Likvid (SEK) 

Paginera Invest AB 142 857 749 999 

Peter Nilsson 142 857 749 999 

Polynom Investment AB (publ) 761 904 3 999 996 

Henrik Nilsson 314 285 1 649 997 

Mats Lagerdahl 161 904 849 996 

Johan Kjell 142 857 749 999 

Michal Kalinowski 142 857 749 999 

Patrik Vingagård 142 857 749 999 

  

2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara 

fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital 

på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för 

genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs 



rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och 

tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen 

att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade 

nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på 

sikt.  

 

3. Teckningskursen för aktierna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen under en 

handelsperiod om 5 dagar föregående beslutet om den riktade nyemissionen, med en 

procentuell rabatt om cirka 11,4 %. 

 

4. Teckning av aktier sker på en särskild teckningslista senast den 18 november 2021. Styrelsen 

ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden. 

  

5. Teckningskursen är 5,25 kronor per aktie. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den 

fria överkursfonden.  

 

6. Full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast den 19 november 2021. Betalning 

skall ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. 

 

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och 

införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.  

  

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar 

i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.  

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till 

nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler som ger rätt till teckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som 

motsvarar högst 20% av nuvarande antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga 

rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. 

 

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående 

investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda 

teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom 

kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest 

med villkor. 

 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 


