
Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Streamify AB, onsdagen den 17 augusti. 

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Styrelsen föreslår att styrelseordförande 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 justeringsmän (punkt 3) 

Styrelsen föreslår att Johan Klitkou och Jan Oscarson 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. 

 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med 

Bilaga 1. 

 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta 

om emissioner. 

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7) 

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

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

berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna 

justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet 

ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade 

emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med 

apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.    

 

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 lämpligt att emission med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för 

marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. 

 

Beslutet är villkorat av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om justerad bolagsordning. 

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 extra bolagsstämman.  

 

 

 

Östersund i juli 2022 

Streamify AB 

STYRELSEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Bolagsordning för Streamify AB 

Org.nr. 559127-1399 

 

§1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Streamify AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersunds kommun. 

 

§3 Verksamhet 

Bolaget skall bedriva utveckling och programmering av dator- och mjukvara för nätverkstekniska tjänster samt 

därmed förenlig verksamhet. 

 

§4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. 

 

§5 Antalet aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000. 

 

§6 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 /1 - 31 /12. 

 

§7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. 

 

§8 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat 

revisionsbolag. 

 

§9 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordningen kommer behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse 

till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 

Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren 

skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om utgivning av Svenska 

Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri. 

 

§9 Anmälan till stämma 

Aktieägare som önskar delta i stämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 

stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska 

antalet biträden anges i anmälan 

 

§11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut angående 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 



b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella 

revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 

och kontoföring av finansiella instrument. 

 

 

 


