Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i lnvent Medie Sweden AB
(publ), 556682-1046, den 9 april 2021.

§ 0.

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Persson. Det konstaterades att Bolagets styrelse i
enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor ("Underlättandelagen för bolagsstämmor") att hålla extra bolagsstämma den
9 april 2021 utan personlig närvaro samt att i enlighet med 22 § Underlättandelagen för
bolagsstämmor låta bolagets aktieägare utöva sin röst vid bolagsstämman enbart genom
förhandsröstning.
Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera
punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
§ 1.

Val av ordförande vid stämman

Av de inkomna poströsterna har samtliga röstat för att Lars Persson väljs till ordförande vid
stämman. Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Lars Persson för dagens
protokoll.
§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på
uppdrag av bolaget, Bilaga 1, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna 6 poströster,
representerande 25,15% av samtliga aktier kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.
§ 3.

Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde, i enighet med samtliga poströster, Per Heander att jämte ordföranden justera
dagens protokoll. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden
underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna
poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
§ 4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post
och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med
den 26 mars 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd den 26 mars 2021 i Svenska
Dagbladet.
Extra bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var
utlyst i behörig ordning.

Godkännande av dagordningen

§ 5.

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen. Ingen notering om ändringar av dagordningen
noterades i poströsterna.
Beslut om nyemission

§6.

Stämman beslöt om att genomföra en riktad emission av 444 444 aktier till följd varav bolagets
aktiekapital kan komma att öka med högst 44 444 kronor.
a. Rätt att teckna aktier enligt beslutet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
endast tillkomma Råsunda Förvaltnings AB.
b. Emissionskursen för varje aktie ska vara 6,75 kronor.
c. Teckning av aktier genom den riktade nyemissionen ska ske genom kontant betalning senast
den 15:e april, 2021.
d. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Det konstaterades att beslutet var enhälligt.
§ 7.

Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom,
förklarade ordföranden stämman avslutad.

Lars Persson, ordf.

Per Heander

