
Protokoll fört vid extra bolags
stämma med aktieägarna i 
Mostphotos AB, org. nr 556725- 
9956, den 12 december 2019, 
klockan 9.00 - 9.45, i Setterwalls 
Advokatbyrås lokaler med adress 
Sturegatan 10 i Stockholm.

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad.

Därjämte var Henrik Arlestig och Jörgen S. Axelsson närvarande.

§1

Styrelsens ordförande Pontus Lindwall öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna 
välkomna.

§2

Det beslutades att välja Pontus Lindwall att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades 
att ordföranden anmodat advokat Jörgen S. Axelsson att föra protokollet vid stämman.

§3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens 
bolagsstämma.

§4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare 
varit införd i kallelsen till stämman.

§5

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek.
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§6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats och 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 november 2019. Upplysning om att kallelse skett 
annonserades i Svenska Dagbladet den 28 november 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§7

Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 
139 666,50909 kronor genom nyemission av högst 120 000 000 aktier, vardera med kvotvärdet
0. 0011638876.kronor, vilket tillför bolaget högst 4 800 000 kronor före emissionskostnader.

För emissionen skall i övrigt följande villkor gälla.

1. Teckningskursen per aktie är 0,04 kronor.

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av 
allmänheten i Sverige samt av institutionella och andra kvalificerade investerare i Sverige 
och utomlands.

3. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 16 december 2019. 
Betalning för tilldelade aktier ska erläggas senast tre bankdagar efter utsändande av 
avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

4. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende 
utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Vid överteckning ska aktier tilldelas i förhållande till antalet tecknade aktier, varvid även kommer 
beaktas tidigare aktieinnehav i bolaget. Vid teckning gäller en minsta aktiepost om 100 000 aktier, 
motsvarande 4 000 kronor.

Bolagets verkställande direktör bemyndigades att vidta de smärre formella justeringar av 
emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 
säkerställa finansiering av bolagets förvärv av samtliga aktier i Folio Bildbyrå AB. Utgångspunkten 
för emissionskursens bestämmande har varit aktiens marknadspris.

§8

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras:
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Röstlängd vid Mostphotos AB:s extra bolagsstämma den 12 december 2019 Bilaga 1

Förnamn Efternamn Gm. Fullmakt Värdepapper Antal aktier % på stämman % totalt
Gunnar Ek Most A 130 000 0,04% 0,03%
Pontus Lindwall Most A 98 763 821 28,15% 20,63%
Hamberg Förvaltnings AB Pontus Lindwall Most A 13 000 000 3,71% 2,72%
Per Flambergs dödsbo Pontus Lindwall Most A 73 720 832 21,01% 15,40%
Inbox Capital AB Markus Kitunen Most A 77 826 673 22,18% 16,26%
Bright Choice AB Pontus Lindwall Most A 87 523 098 24,95% 18,29%
Aktier på stämman: 350 834 424 100,00% 73,30%

Aktier totalt: 478 652 684


