Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i tbd30 AB, org.nr 559309-8790, den
2022-06-10 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Ingrid Bonde.
Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast fått
utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan
angivna lag.
§ 2 Val av ordförande vid stämman
Valdes Ingrid Bonde till ordförande vid stämman. Noterades att Henrik Fritz skulle föra dagens
protokoll.
§ 3 Val av en eller två justeringsmän
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oscar Bergman, representerande Swedbank
Robur.
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman godkände bilagd förteckning som upprättas av Computershare AB på uppdrag av bolaget,
baserat på bolagsstämmoaktieboken samt förteckning över mottagna röster, bilaga 1, kontrollerade av
justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman, bilaga 2. Det noterades att samtliga beslut på
stämman fattades enhälligt.
§ 5 Godkännande av dagordning
Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, bilaga 3.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
§ 7 Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning
Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets räkenskapsår och justera bolagsordningen,
bilaga 4.
§ 8 Avslutning
Stämman förklarades avslutad.
*******
Vid protokollet:

Justeras:

_______________________
Henrik Fritz

_______________________
Ingrid Bonde

_______________________
Oscar Bergman

Bilaga 3
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning.
8. Stämmans avslutande

Bilaga 4
Beslut om ändring av räkenskapsår och justering av bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderåret och att innevarande räkenskapsår
förlängs fram till och med 2022-12-31.
Detta innebär att bolagsordningens § 13 justeras enligt följande:
Nuvarande lydelse:
§ 13 Räkenskapsår/Financial year
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 augusti – 31 juli.
The fiscal year of the company shall be 1 August – 31 July.
Ny lydelse:
§ 13 Räkenskapsår/Financial year
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
The fiscal year of the company shall be 1 January – 31 December.
*******

