Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i tbd30 AB, org.nr 559309-8790, den
2022-04-19 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Ingrid Bonde.
§ 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 Johan Karlsson.
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 3.1, samt förteckning över mottagna
poströster, bilaga 3.2. Förteckningarna godkändes som röstlängd vid stämman.
§ 5 Godkännande av dagordning
Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, bilaga 4.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
§ 7 Beslut om godkännande av Bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB
Stämman beslutade godkänna bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB genom avtal daterat den
22 mars 2022.
§ 8 Godkännande av beslut om apport-/kvittningsemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om apport-/kvittningsemission, bilaga 8.
§ 9 Godkännande av beslut om riktad emission av aktier mot kontant betalning
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission, bilaga 9. Det noterades att
beslutet biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna.
§ 10 Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier till innehavare av teckningsoptioner
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till innehavare av
teckningsoptioner, bilaga 10. Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl
de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
§ 11 Bemyndigande för styrelsen att utge nya aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt styrelsens förslag, bilaga 11. Det noterades att beslutet
biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna.
§ 12 Avslutning
Stämman förklarades avslutad.
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