
KALLELSE TILL EXTRA
BOLAGSSTÄMMA I ARTIFICIAL
SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
(PUBL)
Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 maj 2021.

Med  anledning  av  den  fortsatta  spridningen  av  coronaviruset  och  myndigheternas
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning
har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av
aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att
aktieägare  förhandsröstar  i  den  ordning  som  föreskrivs  nedan.  Information  om  de  av
bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 24 maj 2021 så snart utfallet av
röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen
den 14 maj 2021,

• dels anmäla  sitt  deltagande  genom  att  avge  sin  förhandsröst  enligt  instruktionerna
under  rubriken  Förhandsröstning nedan,  så  att  förhandsrösten  är  Bolaget,  genom
Computershare AB, tillhanda senast fredagen den 21 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier  förvaltarregistrerade genom bank eller  annan förvaltare
gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin
förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren
är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen
den 14 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare
som önskar registrera sina aktier i  eget namn måste, i  enlighet med respektive förvaltares
rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare
har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 18 maj
2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna  får  utöva  sin  rösträtt  vid  bolagsstämman  endast genom  att  rösta  på  förhand
genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För  förhandsröstning  ska  ett  särskilt  formulär  användas.  Formuläret  finns  tillgängligt  på
Bolagets  hemsida  www.artificial-solutions.com och  kan  även  tillhandahållas  per  post  till
aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan
gäller som anmälan till bolagsstämman.

http://www.artificial-solutions.com/


Det  ifyllda  formuläret  ska  skickas  till  Computershare  AB,  attention:  ”Artificial  Solutions
International  AB:s  extra  bolagsstämma”,  Box  5267,  102  46  Stockholm  och  måste  vara
Computershare AB tillhanda senast fredagen den 21 maj 2021. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt.  Elektroniskt  ingivande  kan  ske  antingen  genom  signering  med  BankID  enligt
instruktioner  på  Bolagets  hemsida,  www.artificial-solutions.com,  eller  genom  att  det  ifyllda
formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller
andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är poströsten i  sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor
framgår av formuläret.

Ombud

Om  aktieägaren  låter  ett  ombud  poströsta  för  dess  räkning  ska  fullmakt  bifogas
poströstningsformuläret.  Fullmaktsformulär  för  aktieägare  som vill  poströsta  genom ombud
finns  tillgängligt  på  Bolagets  hemsida,  www.artificial-solutions.com.  Om  aktieägaren  är  en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen
utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Till personer  att  justera protokollet  föreslås Andreas Ossmark,  ombud för  Scope,  eller, vid
dennes förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag
innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som
upprättats  av  Computershare  AB,  baserat  på  bolagsstämmoaktieboken  och  inkomna
förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 6 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj
2021 att  öka Bolagets aktiekapital  med högst 25 411 765,04 kronor genom nyemission av
högst 14 117 647 aktier.

För  beslutet  ska  i  övrigt  följande  villkor  gälla.  Rätt  att  teckna  de  nya  aktierna  ska,  med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB, för vidare leverans
till vissa vidtalade investerare.

Skälen till  avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget
och  utnyttja  möjligheten  att  på  fördelaktiga  villkor  anskaffa  kapital  på  ett  tids-  och
kostnadseffektivt sätt.

För samtliga aktier ska 25 411 765,04 konor betalas, motsvaranden cirka 1,80 kronor per aktie,
vilket är aktiernas kvotvärde. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara ändamålsenlig
eftersom den teckningsberättigade, Pareto Securities AB, genom ett separat avtal har åtagit sig
att, när aktierna på likviddagen har betalats av, och levererats till, de vidtalade investerarna,
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erlägga en tilläggslikvid.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista  senast  den 24 maj  2021.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 24 maj 2021 genom kontant betalning.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till  vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören,  eller  den  som  styrelsen  utser, ska  äga  rätt  att  vidta  de  smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen  och  verkställande direktören  ska,  om någon aktieägare  begär  det  och  styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som  kan  inverka  på  bedömningen  av  ett  ärende  på  dagordningen.  Begäran  om  sådan
upplysning  ska  lämnas  skriftligen  till  Artificial  Solutions  International  AB,  attention:  Fredrik
Törgren,  Stureplan  15,  111 45  Stockholm  eller  via  e-post  till:  fredrik.torgren@artificial-
solutions.com senast fredagen den 14 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de
hålls  tillgängliga  på  Bolagets  kontor  och  hemsida,  www.artificial-solutions.com,  senast
onsdagen den 19 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare
som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till  beslut  samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga
enligt  aktiebolagslagen  kommer  att  hållas  tillgängliga  för  aktieägare  på  Bolagets  kontor,
Stureplan  15,  111 45  Stockholm,  samt  på  Bolagets  hemsida  senast  från  och  med  den
måndagen den 10 maj 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas
till  den  integritetspolicy  som  finns  tillgänglig  på  Bolagets  hemsida:  https://www.artificial-
solutions.com/wp-content/uploads/AS_-_Privacy_Notice_-
_Events_and_General_Meetings.pdf. 

______________________

Stockholm i maj 2021

Artificial Solutions International AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi
möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade
saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.
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Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa
sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 84 språk och
dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma
mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om
kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av
konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar,
talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin
används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som
offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0)
8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.
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