KOMMUNIKÉ VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016-12-01
Vid extra bolagsstämma i Followit Holding AB (publ) org.nr. 556540-7615 fattades följande
beslut:
Beslut om antagande av ny bolagsordning enligt nedan
1. Bolagets firma är Seafire Capital Aktiebolag (publ) (§ 1 bolagsordningen)
2. Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande att direkt
eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och
att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra
liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet (§ 3 bolagsordningen)
3. Aktiekapitalet skall lägst vara 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr. Antalet aktier i
bolaget skall lägst vara 45 000 000 och högst 180 000 000 (§ 4 bolagsordningen)
Beslut om riktad nyemission till ägarna av Hedén Group AB
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet genom en riktad
nyemission om 84 898 496 aktier till aktieägarna i Hedén Group AB vilket ökar aktiekapitalet
med SEK 16 979 699,65. Teckningskursen är SEK 0,38281 per aktie. Aktierna ska betalas
genom kvittning av de fordringar på Followit Holding AB som nuvarande ägare av Hedén
Group AB, erhållit som betalning i samband med deras försäljning av Hedén Group AB.
Beslut om spridningsemission
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet genom en riktad
nyemission om högst 26 122 614 aktier. Genom beslutet skall aktiekapital ökas med högst
SEK 5 224 522,94. Teckningskursen är SEK 0,38281 per aktie. De nya aktierna skall tecknas
under tiden den 1 december 2016 – 21 december 2016. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstiden.
Aktiespararnas representant reserverade sig mot ovanstående beslut
Bemyndigande för justeringar
Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen förordnar skall bemyndigas att vidta de
smärre justeringarna i besluten under §8 - 9 som kan erfordras vid registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Val av styrelse
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Stämman
beslöt att för perioden fram till och med ordinarie årsstämma 2017 välja:
Joachim Berner, styrelseordförande
Lennart Jacobsson, styrelseledamot
Fredrik Kjellander, styrelseledamot

Stockholm 1 december 2016
STYRELSEN
För mer information, kontakta
Johan Bennarsten, VD
Telefon: 0707495659
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