
   

 

 
 
PROTOKOLL fört vid extra 
bolagsstämma i Brighter AB 
(publ), org.nr. 556736-8591, 
tisdagen den 7 december 2021. 

 
 
 
 
0. Stämmans öppnande  

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou. 
 

1.  Val av ordförande vid stämman 
 

Stämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman. 
Antecknades att Olof Hultén skulle föra protokollet. 

 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1. 
 

3.  Godkännande av dagordning 

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning. 
 
4. Val av en eller två justeringspersoner 

Stämman beslutade att utse Jimmy Tiljander och Nino Armoni att justera dagens protokoll. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad. 

6.  Beslut om bolagsordningsändring 1 

 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra § 4 i bolagets 
bolagsordning (Aktiekapital och antal aktier) till att lyda enligt följande: 

 Aktiekapitalet utgör lägst 19 515 567,40 kronor och högst 78 062 269,60 kronor. Antalet 
aktier ska vara lägst 390 311 348 och högst 1 561 245 392. 

7. Beslut om nyemission av units 

 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av units enligt Bilaga 
2.  

 Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen tillsammans 
med ett styrelsens fullständiga förslag hade lagts fram vid stämman. 

8. Beslut om bolagsordningsändring 2 

 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra § 4 i bolagets 
bolagsordning (Aktiekapital och antal aktier) till att lyda enligt följande: 

 Aktiekapitalet utgör lägst 34 152 242,95 kronor och högst 136 608 971,80 kronor. Antalet 
aktier ska vara lägst 683 044 859 och högst 2 732 179 436. 
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 Styrelsen ska avstå från att registrera bolagsstämmans beslut, och låta det förfalla, om inte 
emission enligt punkt 7 har genomförts och registrerats. 

9. Stämmans avslutande 

Ordföranden förklarade stämman avslutad. 
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_________________________ 
Olof Hultén 
 
Justeras: 
 
 
_________________________ 
Mattias Anjou 
 
 
 
_________________________   
Jimmy Tiljander 
 
 
 
_________________________   
Nino Armoni 
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