






Kallelse till extra bolagsstämma 
Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227 (nedan kallat Netlight) kallar härmed 
till extra bolagsstämma den 11 november 2020.  

Information och åtgärder med anledning av coronaviru-
set (COVID-19) 
Till följd av den pågående spridningen av coronaviruset som orsakar COVID-19 har regeringen 
infört begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folk-
hälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas. 

Med anledning därav har styrelsen i Netlight beslutat att stämman ska genomföras genom för-
handsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer där-
för att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Netlight väl-
komnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning 
i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten 
offentliggörs den 11 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.  

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena 
på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får 
vara ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstäm-
man beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.  

Förutsättningar för deltagande 
För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid stämman ska 
denne:  

 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen 
den 3 november 2020, och 

 dels, senast den 10 november 2020 anmäla sitt deltagande till Netlight genom att avge 
sin förhandsröst enligt instruktionerna under ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrös-
ten är Netlight tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan 
göras genom poströstning. 

Förhandsröstning 
Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och smittorisken har styrelsen beslutat att ak-
tieägare i Netlight får utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, 
enligt 20-26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer 
som samlas i bolagsstämmolokalen och därmed bidra till att minska smittspridningen av coro-
naviruset.  
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Vid förhandsröstning ska aktieägare, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoboken, använda 
ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på Netlights hemsida, www.netlight.com, under 
rubriken ”Investor Relations” (https://www.netlight.com/investor-relations/). En aktieägare 
som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.  

Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Netlight via e-post till ir@netlight.com eller per post 
till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det 
ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 10 november 2020. Om aktieägaren 
förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behö-
righetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda in-
struktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.  

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom sin 
bank eller annan förvaltare såsom en AP-fond, etc., tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn 
(s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering ska 
vara införd i aktieboken den 5 november 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna 
dag måste begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker och 
rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen den 3 november 
2020 för att låta administrera rösträttsregistreringen. Om ingen omregistrering skett per den 5 
november 2020 kommer aktieägaren inte att kunna delta vid stämman.  

Förslag till dagordning 
1. Öppnande av stämman. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller flera justeringspersoner. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1. 
8. Beslut om vinstutdelning. 
9. Stämmans avslutande. 

Valberedningens förslag till beslut 
Valberedningen består av Kristoffer Nilsson (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen 
Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag), Ingrid Engström (obero-
ende styrelseledamot) och Gustaf Eriksson (representant för May City Holdings Ltd och Clanal-
pine Investments Ltd), samtliga utsedda av föregående årsstämma. Valberedningen har pre-
senterat följande förslag till beslut avseende punkten 2 i föreslagen dagordning. 
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Val av ordförande (punkt 2) 

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), eller den som styrelsen utser vid hans för-
hinder, föreslås som ordförande vid stämman. 

Styrelsens förslag till beslut 
Netlights styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 3, 5 samt 7-8 
i föreslagen dagordning. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) 

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Netlight, baserat 
på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av 
justeringspersonerna.  

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5) 

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jonathan Rosén och Joakim 
Brunzell, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället 
anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman inne-
fattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i pro-
tokollet från extra bolagsstämman.  

Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1 (punkt 7) 

Styrelsen, samt aktieägaren Kungsholmens Finansaktiebolag (556992-5653), företrätt av 
Kristoffer Nilsson i den del förslaget riktar sig till styrelsen, föreslår att bolagsstämman beslutar 
om en riktad nyemission av aktier enligt följande. Beslutet innefattar även ett separat godkän-
nande avseende styrelseledamöters deltagande i programmet. 

Syftet med förslaget är att uppmuntra till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka 
och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare och sty-
relseledamöter genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight. 

1. Det föreslås en riktad nyemission av högst 4 000 000 aktier, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med högst 4 000 kronor. 

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till-
komma anställda i Netlight och Netlights dotterbolag, antingen fysiskt eller via helägt bolag, 
samt styrelseledamöter i Netlight, fysiskt eller via helägt bolag. Ett villkor för tilldelning är att 
den anställde ska ha tillträtt sin anställning senast den 11 november 2020 och för styrelse-
ledamot att denne är aktiv i Netlight den 11 november 2020. Tilldelning förutsätter vidare att 
upphörande av styrelseuppdrag inte skett, eller att besked om uppsägning av anställning 
eller avsked inte lämnats, före teckningstidens avslut den 30 november 2020, dagen för 
teckningstidens avslut inkluderad. Styrelsen i Netlight ska besluta om tilldelning i enlighet 
med följande principer. Vad avser tilldelning till styrelsen ska dock samtliga styrelseleda-
möter, som inte är anställda av Netlight eller Netlights dotterbolag och därigenom erbjuds 
ett högre antal aktier enligt nedan, erbjudas 10 000 aktier vardera. 
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Kategori Max antal aktier per teckningsberätti-
gad inom respektive kategori

Analyst 500

Associate Consultant 1 000

Consultant 1 500

Senior Consultant 2 000

Associate Manager 3 000

Manager 7 000

Senior Manager 10 000

Partner 25 000

Operations 3 000

Styrelse 10 000

Aktietecknare kan inom ramen för emissionen inte tillhöra mer än en teckningsberättigad 
kategori ovan. 

Det högsta antalet aktietecknare som kan komma att erbjudas aktier i förutvarande emiss-
ion är 1 400. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppmuntra anställda och styrel-
seledamöter till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights 
möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds 
ta del av en positiv utveckling i Netlight. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,66 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens 
bedömda marknadsvärde och har justerats för föreslagen utdelning. Marknadsvärdet har 
fastställts i samråd med PwC. 

4. Teckning av erbjudna aktier ska ske genom betalning under perioden från och med den 16 
november 2020 till och med den 30 november 2020.  

5. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning. 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för vinstutdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats i aktieboken 
som förs av Euroclear Sweden AB. 
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Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), eller den han utser bemyndigas att vidta 
de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB. 

Disposition av bolagets vinst (punkt 8) 

Vid årsstämman den 3 juni 2020 beslutades att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i 
Netlight, 352 921 533 kr i sin helhet överfördes i ny räkning. Utdelningsbara medel som står till 
bolagsstämmans förfogande uppgår således till 352 921 533 kronor. 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) till ett belopp 
om 42 öre per aktie, totalt 264 409 341 kronor, varefter det fria egna kapitalet kommer uppgå 
till 88 512 192 kronor. 

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 13 november 2020. Utbetalning genom Euroclear 
Sweden AB beräknas ske den 18 november 2020. 

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta 
de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB. 

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkten 7 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 
(9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Antal aktier och röster i Netlight 
Det totala antalet aktier och röster i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 629 546 
050 stycken. Netlight innehar inga egna aktier. 

Upplysningar 
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § på anmaning av en aktieägare 
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dag-
ordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situat-
ion. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncern-
redovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående 
mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till ir@netlight.com
senast den 1 november 2020.  

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra detta via brev till Netlight Consulting AB 
(publ), Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. 

Vi vill påminna om att rätten till upplysningar endast gäller om styrelsen anser att det kan ske 
utan väsentlig skada för Netlight.  
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Handlingar 
Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga hand-
lingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Netlights kontor (Regerings-
gatan 25 i Stockholm) och på Netlights hemsida, www.netlight.com, senast två veckor före 
stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till 
angiven postadress. 

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Netlights hemsida,
www.netlight.com, under rubriken ”Investor Relations” (https://www.netlight.com/investor-re-
lations/). 

Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och 
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upp-
rättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer inform-
ation, se Netlights personuppgiftspolicy på Netlights hemsida, www.netlight.com.  

******* 

Stockholm i oktober 2020 

Netlight Consulting AB (publ) 

Styrelsen



För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på 
Netlights hemsida: https://www.netlight.com/personal-data-protection-policy/.
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Anmälan och formulär för förhandsröstning 
genom poströstning enligt 20 – 26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 
av bolags- och föreningsstämmor.  
Komplett formulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, vara Netlight tillhanda senast den 
10 november 2020.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Netlight 
vid extra bolagsstämma den 11 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ nedan enligt Bilaga 1. 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelsele-
damot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att 
avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete 
att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Telefonnummer E-post 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:  
1. Fyll i samtliga uppgifter ovan (vänligen texta tydligt). 
2. Markera nedan svarsalternativ i Bilaga 1 för hur aktieägaren vill rösta. 
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan). 
4. Skicka formuläret inklusive Bilaga 1 till ir@netlight.com eller i original till Netlight Consulting AB 

(publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm så att det är Netlight tillhanda sen-
ast 10 november 2020. 

5. Om du har aktier förvaltarregistrerade måste du tillse att aktierna tillfälligt registreras i aktieboken i 
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) den 5 november 2020. Aktieägare som önskar sådan omregi-
strering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 november 2020.  

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling 
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.  
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att 
en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsda-
gen för stämman (den 3 november 2020), och registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarre-
gistrerade) måste ha skett per den 5 november 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman. 
Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.  
Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om 
aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i 
den frågan. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på https://www.netlight.com/in-
vestor-relations/.  
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast 
daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär 
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som sist kommit Netlight tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas 
utan avseende.  
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande per e-post till ir@netlight.com senast 
den 10 november 2020.
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Bilaga 1 - Svarsformulär för poströstning till extra bolagsstämma i Netlight den 11 no-
vember 2020 
Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på extra bolagsstämma den 11 novem-
ber 2020 i Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, 
som framgår av kallelsen till stämman.  

2. Val av ordförande vid stämman 
Ja ☐           Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Ja ☐           Nej ☐

4. Godkännande av dagordning 
Ja ☐           Nej ☐

5. Val av en eller två justeringspersoner 
Ja ☐           Nej ☐

Jonathan Rosén Ja ☐           Nej ☐

Joakim Brunzell Ja ☐           Nej ☐

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Ja ☐           Nej ☐

7. Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1. 
Ja ☐           Nej ☐

Godkännande för styrelsen att delta i incitamentsprogram IP 2020:1 
Ja ☐           Nej ☐

8. Beslut om vinstutdelning 
Ja ☐           Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma.  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter (använd siffror):



For information concerning how your personal data is processed refer to the privacy policy available on Netlight’s website: 
https://www.netlight.com/personal-data-protection-policy/. 
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Notification of participation and form for advance voting 
by postal voting in accordance with §§ 20-26 the Swedish Act on temporary exemptions to facilitate the exe- 
cution of general meetings of companies and other associations (2020:198). 
The completed form, including any annexes, must be received by Netlight no later than November 10, 
2020. 
The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting rights 
for all of the shareholder’s shares in Netlight Consulting AB (publ), Reg. No. 556575-6227, at the Extraordinary 
General Meeting on November 11, 2020. The voting right is exercised in accordance with the voting options 
in Appendix 1 below.  

Name of shareholder Personal ID no./company registration no. 

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am 
a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this ad-
vance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder’s deci-
sions.
Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the en-
closed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.  

Telephone number Email 

Place and date 

Signature 

Print name

To vote by post, proceed as follows: 
1. Complete all the requested information above (please print clearly). 
2. Select the preferred voting options in Appendix 1 below. 
3. Print out and sign the form (where it says “Signature” above). 
4. Send the form including Appendix 1 to ir@netlight.com or, in the original, to Netlight Consulting AB 

(publ), attn. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm to be received by Netlight no 
later than November 10, 2020. 

5. If you have nominee-registered shares, you must ensure that the shares are temporarily registered 
in shareholders’ register in your own name (Sw. rösträttsregistrering) on the November 5, 2020. 
Shareholders who wish to re-register must notify their nominee well in advance of November 5, 
2020. 

If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other equivalent authorisations document must 
be enclosed with the form. The same applies if the shareholder is postal voting via a proxy. 
Please note that the submission of this form is valid as registration to participate at the Extraordinary General 
Meeting. A condition for a postal vote to be taken into account is that the shareholder who has cast the vote 
is included in the shareholders’ register on the record date for the Extraordinary General Meeting (November 
3, 2020), and registration of shares in the shareholder’s own name (if the shares are nominee-registered) 
must have taken place no later than November 5, 2020 even if the shareholder chooses to vote before the 
Extraordinary General Meeting. Instructions for this can be found in the notice of the Extraordinary General 
Meeting. 
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The shareholder cannot give any instructions other than by selecting one of the voting options for each item 
on the form. If the shareholder has not selected any of the voting options on a particular question, the share-
holder is considered to have abstained from voting on that issue. For complete proposals for resolution, please 
see the notice and the proposals on https://www.netlight.com/investor-relations/.  
Only one form per shareholder will be taken into consideration. If more than one form is submitted, only the 
most recently dated form will be taken into consideration. If two or more forms have the same date, only the 
form received last by the company will be taken into consideration. Incomplete or incorrectly completed forms 
may be disregarded.  
Postal votes may be withdrawn up to and including November 10, 2020 by notifying this via email to 
ir@netlight.com. 
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Appendix 1 – Voting form for postal voting at the Extraordinary General Meeting of 
Netlight on November 11, 2020 
The votes below are cast by the shareholder above for the proposals put forward for the Extraordinary General 
Meeting of Netlight Consulting AB (publ), reg.no. 556575-6227, on November 11, 2020, set out, where appli-
cable, in the notice of the Extraordinary General Meeting. 

2. Election of Chairperson of the Extraordinary General Meeting 
For ☐           Against ☐

3. Preparation and approval of voting rights 
For ☐           Against ☐

4. Approval of the agenda 
For ☐           Against ☐

5. Election of one or two persons to verify the minutes 
For ☐           Against ☐

Jonathan Rosén  For ☐          Against ☐

Joakim Brunzell For ☐          Against ☐

6. Examination of whether the meeting has been duly convened 
For ☐           Against ☐

7. Decision on incentive program IP 2020:1 
For ☐           Against ☐

Approval of the Board of Director’s participation in the incentive program IP 2020:1 
For ☐           Against ☐

8. Decision on extraordinary dividend 
For ☐           Against ☐

The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above be 
deferred to a continued general meeting.  
(Completed only if the shareholder has such a wish) 

Item/items (use numbering):



Netlight Consulting AB (publ)
(556575-6227)

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

Totalt

Företrädda aktier 275 364 076

Företrädda röster 275 364 076

Aktiekapital 275 364,076

För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna

2. Val av ordförande vid stämman

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

4. Godkännande av dagordning

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

5. Val av en eller två justeringspersoner

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

Jonathan Rosén

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

Joakim Brunzell

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

7. Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1

273 065 020 2 299 056 0 273 065 020 2 299 056 0 99,165% 0,835% 0,000% 99,165% 0,835% 0,000% 43,375% 0,365% 0,000%

Godkännande för styrelsen att delta i incitamentsprogram IP 2020:1

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

8. Beslut om vinstutdelning

275 364 076 0 0 275 364 076 0 0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 43,740% 0,000% 0,000%

Bilaga 3

Röster Aktier % av avgivna röster % av aktier representerade vid stämman % av aktiekapitalet
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