Nyhetsbrev till aktieägarna i Sensidose AB, Org. Nr 556550-3074, 2022-01-12
Beslut fattade vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Sensidose Aktiebolag,
org.nr 556550-3074, måndagen den 10
januari 2022 kl. 14.00
Vid extra bolagsstämma i Sensidose AB
den 10 januari 2022 fattades beslut om
att göra bolaget publikt, om ändring av
bolagsordning samt om bemyndigande
för styrelsen att besluta om emissioner.
Stämman beslutade således att, i enlighet
med styrelsens förslag till beslut, göra bolaget
publikt samt om ändring av bolagsordningen.
Detta innebär att i bolagsordningen ändras på
nedanstående punkter;
§ 1 Företagsnamn ändras till:
”§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sensidose
Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).”
För att möjliggöra nyemissionen ändras även §
4 Aktiekapital till
”§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000
kronor och högst 28 000 000 kronor.”
§ 8 Kallelse till bolagsstämma, läggs följande
stycke till:
”§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse ska information om att kallelse skett
annonseras i Svenska Dagbladet. Om
utgivningen av Svenska Dagbladet skulle
upphöra ska annonsering i stället ske genom
Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan
kostnad för mottagaren skickas med post till
de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. ”

”§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument
(avstämningsförbehåll).!
Beslut rörande nyemissioner
”I enlighet med styrelsens förslag till beslut
om nyemission bemyndigande stämman
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 marknadsmässigbedömda
teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. ”
För bägge besluten uppfylldes villkoret att de
biträddes av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som var företrädda vid den extra
bolagsstämman.
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