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Protokoll fört vid årsstämma i Wavr 

Tech AB  (”bolaget”), org. nr. 559076-

8510, den 15 Juni 2021 via elektronisk 

uppkoppling (Teams). / Minutes kept at 

the Annual General Meeting in WaVR Tech 

AB (the “Company”), Reg. No. 559076–

8510, on June 15, 2021, through electronic 

connection. 

 

 

Närvarande aktieägare / Present: 

 

De aktieägare som framgår av upprättad röstlängd, Bilaga 1. / The shareholders listed in 

Appendix 1. 

 

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the shareholders’ meeting 

 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande. 

The meeting was declared open by the chairman of the board. 

 

§ 2 Val av ordförande samt protokollförare / Election of a chairman at the 

shareholders’ meeting and a keeper of the minutes 

Håkan Nytorp valdes till årsstämmans ordförande i enlighet med styrelsens 

förslag. Det beslutades att Mats Jonsson skulle föra dagens protokoll. 

It was resolved to elect Håkan Nytorp as chairman of the meeting, in accordance 

with the board’s proposal. It was resolved that the minutes be kept by Mats Jonsson. 

 

§ 3 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the 

minutes   

Beslutades att protokollet skulle justeras av Torbjörn Sannerstedt It was 

resolved that Torbjörn Sannerstedt were to verify the minutes from the meeting. 

 

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of 

the voting list 

Beslutades att godkänna förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 

1, att gälla som röstlängd. 1 798 217 av 5 087 104 aktier och röster var 
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närvarande.  The list of shareholders set out in Appendix 1 was approved as voting 

list of the meeting. 1 527 050 of 3 529 798 shares and votes were present. 

 

 

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of 

whether the shareholder’s meeting has been properly convened 

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.  

It was declared that the meeting had been properly convened. 

 

 

§ 6 Dagordningens godkännande / Approval of the agenda 

 

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.  

Proposed agenda was declared approved. 

 

 

§ 7 VD:s anförande / CEO Presentation 

 

VD Genomförde kort presentation.  

CEO performed a short presentation. 

 

 

§ 8  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of 

annual report and auditor's report 

 

Framlades styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för 

räkenskapsåret 2020. 

The board presented the annual report and auditors report for 2020.  

 

§ 9   Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, 

disposition beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet / Resolution on 

determination of income statement and balance sheet, appropriation of the 

company's profit and loss and discharge from liability 

Beslutades att / It was decided that: 

 

a) fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna; 

b) balansera förlusten 3 536 945 kr i ny räkning; och 
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c) bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under 

räkenskapsåret 2020.  

 

a) adopt the income statements and balance sheets recorded in the annual 

accounts; 

b)  balance the loss of SEK 3,536,945 in new accounts; and 

c) discharge the members of the Board of Directors from liability for the 

administration during the financial year 2020. 

 

 

§ 10   Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter / Determination of 

renumeration for board members 

 

Beslutades att ett arvode om 25 000 kr per styrelseledamot ska utgå för 

2021 för styrelseledamotsuppdraget samt arvode till revisor på löpande 

räkning. 

It was resolved that a renumeration of SEK 25,000 per board member shall be 

paid for 2021 for the board assignment and fees to the auditor on an ongoing 

basis. 

 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter & Revisor / Election of Board members & Auditor 

 

Beslutades om omval av Håkan Nytorp, Mats Jonsson samt Patrik Zayas 

som ordinarie ledamöter i bolaget.  

Beslutades om nyval av Deborah Lygonis & Petter Eriksson som ordinarie 

ledamöter i bolaget. 

Beslutades om nyval av Michael Camitz som suppleant. 

Beslutades om omval av ÖhrlingsPwC som revisorer, med Patric Kruse 

som huvudansvarig revisor,. 

 

It was decided to re-elect Håkan Nytorp, Mats Jonsson and Patrik Zayas as 

regular board members of the company.  

It was decided to elect Deborah Lygonis & Petter Eriksson as regular board 

members of the company. 

It was decided to elect Michael Camitz as an deputy board member of the 

company. 

Decided to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) as auditor of the 

Company, with Patric Kruse as principal auditor. 
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§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya 

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution authorizing 

the Board to decide on the issue of new shares, warrants and / or convertibles. 

 

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande enligt bilaga 4. Stämman 

beslutade om att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag i bilaga 4. 

 

The Board of Directors' proposal of authorisation according to annex 4 was 

presented. It was resolved to authorize the Board of Directors in accordance with 

the Board's proposal in Appendix 4. 

 

 

§ 13 Beslut om emission av teckningsoptioner / Resolution on issue of warrants 

 

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, framlades enligt Bilaga 2. 

The board’s proposal to issue warrants, with deviation from the existing 

shareholders´ preferential rights, was presented in accordance with Appendix 2. 

 

Beslöts om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag 

enligt Bilaga 2. 

It was resolved to issue warrants in accordance with the board’s proposal in 

Appendix 2. 

 

 

§ 14 Annat ärende enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen 

/ Other matters under the Swedish Companies Act (2005:551) or the Articles of 

Association 

 

Inget annat ärende förelåg för årsstämman att behandla. 

No other matter was available for the Annual General Meeting to deal with. 
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§ 15 Stämmans avslutande / Closing of the meeting 

 

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman 

avslutades.  

It was found that all the resolutions listed on the agenda were considered and the 

meeting was closed.  

 

_________________________ 

 

Vid protokollet / at the minutes:  Justeras / Certified: 

 

 

_____________________   ______________________ 

Mats Jonsson    Torbjörn Sannerstedt 

 

Ordförande 

 

 

_____________________    

Håkan Nytorp    
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BILAGA 1 
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BILAGA 4 

 

Punkt 11 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler  

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill 

årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler.  

 

Styrelsen ska äga beslut att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat 

fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att 

aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra 

att antalet aktier i bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission 

ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av 

ägarkretsen, upptagande av medel for att finansiera bolagets expansion etc. Vid beslut om 

riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett 

belopp baserat på bolagets substansvärde. Styrelsen ska även bemyndigas att med 

iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner 

erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas 

företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera 

företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att 

finansiera bolagets expansion, etc.  

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 

bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt Styrelsens förslag ovan erfordras att 

beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som 

de aktier som är företrädda vid stämman. 
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