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Protokoll fört vid extra bolags
stämma i Crunchfish AB, org. nr 
556804-6493, måndagen den 16 
mars 2020, kl. 10.00 på Stora 
Varvsgatan 6A i Malmö.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Linder.

2. Val av ordförande vid stämman

Göran Linder valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt advokat Alex 
Källberg från Setterwalls Advokatbyrå att föra protokoll vid stämman.

Det beslutades att godkänna att även andra än aktieägare, ombud för och biträde 
till aktieägare fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närva
rande enligt Bilaga l upprättades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga l över närvarande aktieägare, ombud, 
biträden och övriga närvarande godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av en ju- 
steringsperson. Joachim Samuelsson valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och ak
tiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 
februari 2020, att kallelsen sedan den 12 februari 2020 funnits tillgänglig på bo
lagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dag
bladet den 17 februari 2020.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2, lades fram och god
kändes som dagordning för stämman.

7. Beslut om företrädesemission av aktier

Ordföranden och protokollföraren redogjorde för styrelsens i kallelsen intagna 
förslag till beslut om företrädesemission av aktier (kallelsen utgör Bilaga 2 till 
protokollet) och för anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen i 
enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet
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funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 12 februari 
2020. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämma samt 
skickats till de aktieägare som begärt det. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frå
gor med anledning av förslaget.

Det beslutades därefter i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag om 
företrädesemission av aktier.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(signatursida följer)
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Alex Källberg

Justeras:

Joachim Samuelsson


