
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i Streamify 

AB, 559127-1399, onsdagen den 15 december 2021. 
 

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Styrelsen 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. 

 

Nyval av styrelseledamot (punkt 6) 

Aktieägare föreslår nyval av Michal Kalinowski som ordinarie styrelseledamot till slutet av den årsstämma som 

hålls nästa räkenskapsår. 

 

Michal Kalinowski  

Född 1971. Stockholm.  

Michal är en erfaren styrelseledamot, VD och ägare av entreprenörsföretag - med bevisad och imponerande 

meritlista. Michal har investerat i, och varit VD, för många tillväxtföretag med sammanlagt över 20 års 

erfarenhet från sådana roller. 

 

Michals specialisering är företag i behov av snabb transformation – antingen i en turn-around position 

(Universum Communications eller Studentkortet) eller i stagnation (The Chimney Pot). Hans styrkor är 

förändringsledning, internationell tillväxt (organisk och förvärv), ökad försäljningseffekt/effektivitet och 

obevekligt fokus på att uppnå tydliga KPI:s. Majoriteten av företagen med Michals engagemang har upplevt 

stark internationell tillväxt, lönsamhetsökning och drastisk värdetillväxt. Universum och Chimney har blivit 

världsledande inom sina områden och varit föremål för tredje parts investeringar från globala aktörer. 

 

Michals erfarenhet kompletteras av 5 års arbete inom Corporate Finance på PwC i London som Assistant 

Director. Magisterutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och LSE. Michal är svensk medborgare av 

polsk börd med världen som arbetsplats. Gift och tvåbarnsfar. 

 

Fastställande av arvode åt styrelseledamot (punkt 7) 

Aktieägare föreslår att ett årligt arvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp ska utgå till Michal Kalinowski för 

tiden fram till och med nästa årsstämma.  
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