
Närvarande:

Niklas Lundqvist

Visionalis AB
genom Olle Isberg

Johan Hagman

Emiren AB
Anders Holmstedt

genom Niklas Lundqvist

§7

Beslöts fastställa resultaträkning och balansräknin

Protokoll ftrt vid årsstiimma i
AWARDIT AB (s56s7s-8843)

den 5 april 2017 i Stockholm

Aktier och röster

1,703

2,033

444

355

130

4,665

Vid protokollet: Niklas Lundqvist

§1
Stämman öppnades av Olle Isberg som också utsågs till ordförande vid stämman.

§2
Antecknad es alt 4,665 av totalt 5,000 aktier var representerade vid ståimman och

godkiindes ovan upprättade forteckning över niirvarande aktieägare som röstl?ingd vid

stiimman.

§3
Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Olle Isberg och Johan Hagman.

§4
Fastställdes dagordningen enligt bilaga 1.

§5
Stämman förklarades behörigen kallad.

§6

Årsredovi sning och revisionsberättel se enli gt bllaga' 2 framlades.
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§8

Beslöts överföra det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 10,830,996 kr, i ny

räkning. Beslöts dela ut 10,830,000 k till aktieägarna.

§e

Beslöts bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§10

Antalet styrelseledamöter fastställdes till tre (ingen suppleant).

§ 11

För tiden intill nästa ordinarie bolagsståimma valdes till stl, elseledamöter Olle Isberg,

Niklas Lundqvist och Samir Taha.

§12

Beslöts genomftira en aktiedelning på så att varje aktie delas i tusen aktier i enlighet

med styrelsens ft)rslag, bilaga 3. Beslutet inneb?ir att antalet aktier i bolaget kommer att

uppgå till 5,000,000 stycken. Beslutet innebiir att bolagsordningen iindras enligt bilaga

4.

§ 13

Beslöts göra bolaget publikt genom attändrabolagets firma till Awardit AB (publ) och

införa ett avstiimningsftrbehåll i bolagsordningen enligt styrelsens förlag, bilaga 3.

Beslutet innebär att bolagsordningen iindras enligt bilaga 4. Beslöts att styrelsen skall

bestiimma verkståillighetsdag gentemot Euroclear snarast möjligt efter genomförd

registrering hos bolagsverket.

§14

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

utad.

,1
Stämman förklarades därefter avsl



3 (3),"W

/tr-- Pr-
U*Hagman



owqrd it

DAGoRDT{ING vrn ÅnssrÄvrvu
I AWARDIT AB DEI{ 5 APRIL 2OI7

1. Öppnande av stiimman och val av ordft)rande vid stiimman.
2. Upprättande och godkännande av röstlåingd.

3. Val av en eller två justeringsmiin.
4. Fastställande av dagordning.
5. Prövning om stiimman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultatriikning och balansriikning.
8. Disposition beträffande bolagets vinst eller ft)rlust enligt den fastställda

balansriikningen. Styrelsen ftireslår en ufdelning om högst 11,000,000 kr för
verksamhetsåret 2016.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
1 1. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Beslut om att genomft)ra en aktiedelning på 1:1000.

13. Beslut om iindring av bolagsordningen i syfte att görabolaget publikt och ta in
avstämningsförbehåll.

Awardit AB Snickarbacken 2 Tel: +46 (0)8-411 40 00 E-post: business@awardit.se

556575-8843 ll1 39 Stockholm Fax: +46 (0)8-411 40 03

Sweden
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅNSSTÄVTMAN 2017

Styrelsen i Awardit AB, 556575-8843, föreslår att bolagsstiimman beslutar enligt

ftljande genom iindring av bolagsordningen.

Aktiedelning

Aktiedelning/split genomförs så att varje befintlig aktie delas till 1,000 aktier. Detta

innebär att arfialetutestående aktier ökas fran 5,000 till 5,000,000 stycken' Det

nominella beloppeVkvotvärdet för varje aktie blir 0,1 kr.

Infiirande av avtämningsfiirbehåll etc

Avstiimningsftirbehåll infors i bolagsordningen i syfte att registrera aktieboken hos

Euroclear. Vidare iindras firman till Awardit AB (publ) och kallelse förfarandet ändras

till Post- och Inrikes Tidningar och SVD.

Förslag till ny bolagsordning är fiiljande:

BOLAGSORDNING

§ 1 - Firma
Bolagets firma iir Awardit AB (publ). Bolaget är publikt.

§2-Säte ,

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 - Verksamhet
Föremålet ftir bolagets verksamhet skall omfatta utveckling och forsäljning av

produkter och tjiinster inom IT- och marknadsftiringsområdet, stirskilt lojalitets- och

marknadsftiringssystem för elektronisk handel, och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 - Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§5-Antalaktier
Antalet al«ier skall vara lägst 4 000 000 stycken ocl1högst 16 000 000 stycken.

§ 6 - Styrelse

Styrelsen skall besta av lägst en och högst sex styrelseledamöter med högst sex

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, Yarav en ordftjrande, och A n
styrelsesuppleanterna väljs arligen på ordinarie bolagsstämma, ftr tiden intill slutet av N \/
nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en \"
suppleant utses. q J



BILAGA 1

§ 7 - Revisorer
Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppelant.

§ 8 - Kallelse
Kallelse till bolagsstiimma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidiningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 - Ärende på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall ftiljande iirenden behandlas.

1 Öppnande av stiimman och val av ordförande vid stiimman.

2 Upprättande och godkännande av röstliingd.

3 Val av en eller två justeringsmåin.

4 Fastställande av dagordning.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i
ftirekommande fall koncernresultat- och koncernbalansriikning.

7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i
ftirekommande fall koncernresultatriikning och koncernbalansriikning.

8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust enligt den fastställda

balansräkningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande

direktören. i

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella

styrelsesuppleanter.

11 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

12 I ftirekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.

13 Annat åirende, som ankommer på stiimman enligt aktiebolagslagen
( 1 975 : 1 3 85) eller bolagsordningen.

§ 10 - Räkenskapsår

Bolagets råikenskapsar skall vara kalenderår.

§ 11 - Röster

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och

ftireträdda aktier utan begriinsning i röstetalet.

§ 12 - Avstämningsftirbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avståimningsregister enliE lagen (1998: l47g) I\(t
om viirdepapperscentraler och kontoftlring av finansiella instrument. I i
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BOLAGSORDNING

§ I - Firma
Bolagets frma iir Awardit AB (publ). Bolaget är publikt.

§2-Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 - Verksamhet
Föremålet ft)r bolagets verksamhet skall omfatta utveckling och ftirsäljning av
produkter och tjiinster inom IT- och marknadsftiringsområdet, siirskilt lojalitets- och
marknadsftjringssystem för elektronisk handel, och därmed fiirenlig verksamhet.

§ 4 - Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§5-Antalaktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

§ 6 - Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sex styrelseledamöter med högst sex
styrelse suppleanter. Styrel seledamöterna, varav en ordftirande, och
styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma, frir tiden intill slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en
suppleant utses.

§ 7 - Revisorer
Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppelant.

§ 8 - Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidiningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 - Ärende på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall ftiljande åirenden behandlas.

1 Öppnande av stiimman och val av ordft)rande vid ståimman.
2 Upprättande och godkiinnande av röstläfigd.
3 Val av en eller två justeringsmåin.

4 Fastställande av dagordning.
5 Prövning om stiirnman blivit behörigen sammankallad.
6 Framläggande av arsredovisningen och revisionsberättelsen och i \,t,ll

ftirekommande fall koncemresultat- och koncembalansriikning AU I?( U
I
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7 Beslut om fastställelse av resultatriikningen och balansriikningen och i
ftirekommande fall koncernresultatriikning och koncernbalansråikning.

8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansriikningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande

direklören.

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella

styrelsesuppleanter.

11 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

12 I ftirekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.

13 Annat iirende, som ankommer på stiimman enligt aktiebolagslagen

(1 975 : I 3 85) eller bolagsordningen.

§ 10 - Räkenskapsår
B olagets riikenskapsår skall vara kalenderar.

§ 11 - Röster

Vid bolagsståtnma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och

ftireträdda aktier utan begråinsning i röstetalet.

§ 12 - Avstämningsfiirbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstiimningsregister enligl lagen (1995:1479)

om värdepapperscentraler och kontoftiring av finansiella instrument. ,q
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