Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Wntresearch AB,
org. nr 556738-7864, den 10 mars
2021.
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Stämman öppnas
Advokat Ola Grahn öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1.

Val av ordförande vid stämman
Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.
Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom
att rösta på förhand, så kallad poströstning.
Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av Bilaga 1 respektive Bilaga 2.
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen
som omfattas av förhandsröster framgår av Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som
anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare
meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen
ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Förteckning enligt Bilaga 4 upprättades godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3.

Godkännande av dagordningen
Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för
stämman.

4.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Anders Tidfors
valdes till sådan justeringsperson i enlighet med styrelsens förslag.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 februari
2021, att kallelsen sedan den 5 februari 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida
samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 10 februari
2021.
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Det noterades att styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 5 framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 5 februari 2021 samt skickats till de aktieägare som begärt det.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

7.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Det noterades att styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om emissioner enligt Bilaga 6 framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets
kontor och dess webbplats sedan den 5 februari 2021 samt skickats till de aktieägare
som begärt det.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Det noterades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som var företrädda vid stämman.

8.

Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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