
N.B. The English version of the minutes is an office translation. In the event of any discrepancies, the Swedish version shall 
prevail. 

 

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 
Artificial Solutions International AB, org.nr 
556840-2076, den 30 januari 2023 kl. 10.00 
på Klarabergsviadukten 63, Stockholm / 
Minutes kept at the Extraordinary General 
Meeting of shareholders of Artificial Solutions 
International AB, reg.no. 556840-2076, held 
on 10:00 CET 30 January 2023 at 
Klarabergsviadukten 63, Stockholm 

 

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åsa Hedin.  

The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors, Åsa Hedin. 

2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting 

Valdes Åsa Hedin till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Ylva Enquist, 
advokat vid Advokatfirman Schjødt, att föra protokollet vid stämman. Godkändes vissa 
utomståendes närvaro vid stämman. 

Åsa Hedin was elected chairman of the meeting. It was noted that Ylva Forsberg, member of the 
Swedish Bar Association, of the law firm Schjødt, had been asked to keep the minutes at the 
meeting. The meeting approved the presence of certain persons who were not entitled to attend 
the meeting. 

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

Aktieägaren Nicolas Peyron valdes till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 

The shareholder Nicolas Peyron was elected to verify the minutes of the meeting together with the 
chairman of the meeting. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list 

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med 
däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman. 

The voting list of registered and present shareholders was prepared and approved, stating the 
number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix 1. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the 
meeting had been duly convened 

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 23 
december 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 december 2022, då även 
annonsen i Svenska Dagbladet varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen 
sammankallad. 

It was noted that the notice to the extraordinary general meeting had been published and held 
available on the company's website from 23 December 2022 and published in Post- och Inrikes 
Tidningar on 30 December 2022, which is also the date when the announcement regarding the 
notice was published in Svenska Dagbladet. Hence, it was established that the meeting had been 
duly convened. 

6. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda 

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman. 



 

 

The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the general 
meeting. 

7. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra 
föreslagen nyemission av aktier under punkt 8 / Resolutions to amend the articles of 
association and to reduce the share capital in order to enable the proposed new issuance 
of shares under item 8 

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och om minskning av 
aktiekapitalet tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket 
aktiebolagslagen samt revisorns yttrande däröver, Bilaga 2-4. Beslutades enligt styrelsens förslag, 
Bilaga 2. 

The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 of the articles of association and to 
reduce the share capital was presented, together with the board of directors' report in accordance 
with Chapter 20, Section 13, fourth paragraph of the Swedish Companies Act and the auditor's 
statement over the report, Appendix 2-4. It was resolved in accordance with the board of directors' 
proposal, Appendix 2. 

8. Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av aktier med företrädesrätt för 
bolagets befintliga aktieägare / Resolutions to amend the articles of association and on a 
new issue of shares with preferential rights for the company's shareholders 
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen och om 
godkännande av styrelsens beslut den 23 december 2022 om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 
kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver, Bilaga 5-7. Beslutades enligt styrelsens 
förslag, Bilaga 5. 

The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 and § 5 of the articles of association 
and to approve the board of directors' resolution on 23 December 2022 on a new issue of shares 
with preferential rights for the company's shareholder was presented together with the board of 
directors' report in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act and the 
auditor's statement over the report, Appendix 5-7. It was resolved in accordance with the board of 
directors' proposal, Appendix 5.  

9. Beslut om ändring av bolagsordningen samt fondemission för att möjliggöra registrering av 
beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 samt nyemission av aktier enligt punkt 
8 / Resolutions to amend the articles of association and on a bonus issue to enable 
registration of the resolution to reduce the share capital under item 7 and the new issuance 
of shares under item 8  

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och om fondemission, 
Bilaga 8, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § och revisorns yttrande däröver, 
Bilaga 6-7. Beslutades enligt styrelsens förslag, Bilaga 8. 

The board of directors' proposal on resolutions to amend § 4 of the articles of association and on a 
bonus issue, Appendix 8, was presented together with the board of directors' report in accordance 
with Chapter 12, Section 7 and the auditor's statement over the report, Appendix 6-7. It was 
resolved in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 8. 

10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting 

Stämman förklarades avslutad av ordföranden. 

The meeting was declared closed by the chairman. 

____________  



 

 

Vid protokollet: / At the minutes:  Justeras: / Approved: 

 

_____________________   _____________________ 
Ylva Enquist    Åsa Hedin 

 

    _____________________ 
Nicolas Peyron 

 

 

    
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 1 / Appendix 1 

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST 

[Se separat dokument] / [See separate document] 

  



 

 

Bilaga 2 / Appendix 2 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT 
MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRESLAGEN NYEMISSION AV 
AKTIER / THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL ON RESOLUTIONS TO AMEND THE 
ARTICLES OF ASSOCIATION AND TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO ENABLE 
THE PROPOSED NEW ISSUANCE OF SHARES  

Allmän information om styrelsens förslag / General information regarding the board of directors’ 
proposal 

För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om nyemission av aktier enligt punkt 8 på 
dagordningen föreslås att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och justering av 
aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Ärendena under punkterna a) – b) är ett förslag och ska som 
en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna punkt 7 på dagordningen 
är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 8 och 9 på dagordningen. För giltigt beslut 
erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna.  

To enable the execution of the board of directors’ resolution on an issuance of shares in accordance 
with item 8 on the agenda, the board of directors proposes that resolutions be passed at the general 
meeting in respect of a share capital reduction and amendments to limits of the share capital in the 
articles of association. The items a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at 
the general meeting. A resolution in accordance with this item 7 on the agenda is conditional upon that 
the meeting also resolves in accordance with items 8 and 9 on the agenda. A valid resolution requires 
that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well 
as of the shares represented at the Extraordinary General Meeting. 

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen / The board of directors’ 
proposal to amend § 4 of the articles of association 

För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen under punkt b) föreslår styrelsen att bolagsstämman 
beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen enligt följande.  

To enable the reduction of the share capital under item b), the board of directors proposes that the 
general meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as 
follows. 

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse. / § 4 in the articles of association is proposed to 
have the following wording. 

Nuvarande lydelse / Current wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. / The share capital shall 
not be less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000,000 

Föreslagen lydelse / Proposed wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. / The share capital shall not 
be less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. 

b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet / The board of directors’ proposal 
to reduce the share capital 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 117 769 
702,216938 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska 
användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde 



 

 

och för att möjliggöra emissionen som föreslås godkännas enligt punkt 8 på dagordningen. Efter 
minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 500 000 kronor fördelat på sammanlagt 6 570 
538 aktier (före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 0,076097 kronor. 

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a reduction of the company’s 
share capital by SEK 117,769,702.216938. The reduction shall be made without cancellation of shares. 
The reduction amount shall be allocated as non-restricted equity. The reduction is made in order to 
reduce the quota value of the shares to enable the issuance of shares proposed under item 8 on the 
agenda. Following the reduction, the company’s share capital will amount to SEK 500,000 divided 
between 6,570,538 shares in total (prior to the new issuance of shares), each share having a quota 
value of SEK 0.076097. 

_____________ 

Artificial Solutions International AB 
Stockholm den 23 december 2022 / Stockholm on 23 December 2022 

Styrelsen / The board of directors 
  



 

 

Bilaga 3 / Appendix 3 

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § FJÄRDE STYCKET AKTIEBOLAGSLAGEN 
/ THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 20, SECTION 13, 
FOURTH PARAGRAPH OF THE SWEDISH COMPANIES ACT 

[Se separat dokument] / [See separate document] 

  



 

 

 

Bilaga 4 / Appendix 4 

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 20 KAP. 14 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE AUDITOR'S 
STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 20, SECTION 14 OF THE SWEDISH COMPANIES 
ACT 

[Se separat dokument] / [See separate document] 

  



 

 

Bilaga 5 / Appendix 5 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH 
GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER / THE BOARD OF 
DIRECTORS' PROPOSAL ON RESOLUTIONS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND 
ON A NEW ISSUE OF SHARES WITH PREFERENTIAL RIGHTS FOR THE COMPANY'S 
SHAREHOLDERS 

Allmän information om styrelsens förslag / General information regarding the board of directors' 
proposal  

För att möjliggöra registrering av beslut om emission av aktier enligt punkt b) nedan föreslår styrelsen 
att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. 
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, 
bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 
registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra 
formella krav. Ärendena under punkterna a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av 
bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna punkt 8 på dagordningen är villkorat av att 
stämman även beslutar enligt punkterna 7 och 9 på dagordningen. För giltigt beslut erfordras biträde av 
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. 

To enable the registration of the resolution on a new issuance of shares under item b) below, the board 
of directors proposes that the general meeting resolves that the limits to the share capital in § 4 and the 
number of shares in § 5 of the articles of association be amended. The board of directors, the CEO, or 
anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorized to make such minor 
amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the 
resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other 
formal requirements. The items a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at 
the general meeting. A resolution in accordance with this item 8 on the agenda is conditional upon that 
the meeting also resolves in accordance with items 7 and 9 on the agenda. A valid resolution requires 
that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well 
as of the shares represented at the Extraordinary General Meeting. 

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen / The board of directors' 
proposal to amend § 4 and § 5 of the articles of association 

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse. / § 4 in the articles of association is proposed to 
have the following wording 

Nuvarande lydelse / Current wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. / The share capital shall not 
be less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. 

Föreslagen lydelse / Proposed wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 700 000 kronor och högst 26 800 000 kronor. / The share capital shall 
not be less than SEK 6,700,000 and not more than SEK 26,800,000. 

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse. / § 5 in the articles of association is proposed to 
have the following wording. 

Nuvarande lydelse / Current wording 



 

 

Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000. / The number of shares shall be not less 
than 6,500,000 and not more than 26,000,000. 

Föreslagen lydelse / Proposed Wording 

Antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000. / The number of shares shall be not 
less than 90,000,000 and not more than 360,000,000. 

b) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") 
/ The board of directors’ proposal on a new issue of shares (the "Rights Issue") 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 23 december 2022 om 
nyemission av högst 144 551 836 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 000 000 
kronor. I övrigt ska följande villkor gälla:  

The board of directors proposes that the general meeting approves the board of directors' resolution on 
23 December 2022 on a new issue of a maximum of 144,551,836 shares, entailing a maximum increase 
of the share capital of SEK 11,000,000. Otherwise, the following conditions shall apply: 

1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per 
den 1 februari 2023 ("Avstämningsdagen") är registrerad som aktieägare i bolaget. Varje 
aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar 
till teckning av tjugotvå (22) aktier.  

The right to subscribe for shares shall, in accordance with the shareholders' preferential rights, 
vest with those who are registered as shareholders in the company on 1 February 2023 (the 
"Record Date"). Each shareholder receives one (1) subscription right for each share held. One 
(1) subscription right entitle to subscription of twenty-two (22) shares. 

2. Teckningskursen för varje aktie är 1 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska 
tillföras den fria överkursfonden.  

The subscription price for each share is SEK 1. The amount that exceeds the share's quota 
value shall be transferred to the unrestricted premium reserve. 

3. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla 
teckningsrätter för att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som är registrerad 
som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.  

Subscription for shares, with preferential rights, is made with the support of subscription rights. 
The right to receive subscription rights to subscribe for shares with preferential rights, shall vest 
with persons registered as shareholders with Euroclear Sweden AB as of the Record Date. 

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under 
perioden från och med den 3 februari 2023 till och med den 17 februari 2023. Styrelsen äger 
rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.  

Subscription of shares with the support of subscription rights must be made by simultaneous 
cash payment during the period from, and including, 3 February 2023, until, and including, 17 
February 2023. The board of directors has the right to extend the subscription and payment 
period. 

5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 
från och med den 3 februari 2023 till och med den 17 februari 2023. Betalning för aktier som 
tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på 
avräkningsnota senast den andra bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till 
tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och 
betalningsperioden.  



 

 

Subscription of shares without the support of subscription rights must be made on a special 
subscription list during the period starting, and including, 3 February 2023, until, and including, 
17 February 2023. Payment for shares that are subscribed for without the support of 
subscription rights must be paid in cash in accordance with the instructions on the transaction 
note no later than the second banking day after notification of allocation is sent to the subscriber 
through transaction note. The board of directors has the right to extend the subscription period 
and payment period. 

6. De nya aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med 
den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har 
blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

The new shares issued in the Rights Issue shall carry a right to dividends commencing on the 
first record date that occurs after the registration of the shares with the Swedish Companies 
Registration Office and the entry of the shares in the share register kept by Euroclear Sweden 
AB. 

7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen 
för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält 
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:  

In the event all shares in the Rights Issue are not subscribed for with the support of subscription 
rights, the board of directors shall, within the framework of the Rights Issue's maximum amount, 
resolve on the allotment of shares subscribed for without the support of subscription rights. In 
case of over-subscription, allotment shall be made in according to the following principles: 

i. I första hand ska aktier tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med 
stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Firstly, shares shall be allotted to those who have subscribed for shares with the support 
of subscription rights (regardless of whether they were shareholders on the Record 
Date or not), pro rata in relation to how many shares each subscriber subscribed for 
with the support of subscription rights, and to the extent that this is not possible, by 
drawing of lots. 

ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som 
anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i 
förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Secondly, if all shares are not allotted according to the above, allotment shall be made 
to those how have notified interest to subscribe for shares without preferential rights, 
and in case of oversubscription, in relation to the number of shares set out in the 
respective subscription notificiations, and to the extent this is not possible, by drawing 
of lots. 

iii. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i 
egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Thirdly and lastly, allotment of shares subscribed for without the support of subscription 
rights shall be made to those who have entered into underwriting commitments in their 
capacity as underwriters for the Rights Issue. In the event allotment to these cannot be 
fully made, allotment shall be made in relation to the amount each of the underwriters 
have underwritten, and to the extent this is not possible, by drawing of lots. 



 

 

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, 
bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 
registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra 
formella krav. 

The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be 
authorized to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection 
with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear 
Sweden AB or due to other formal requirements. 

_____________ 

Artificial Solutions International AB 
Stockholm den 23 december 2022 / Stockholm on 23 December 2022 

Styrelsen / The board of directors 
  



 

 

Bilaga 6 / Appendix 6 

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN / 
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND 
CHAPTER 12, SECTION 7 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT 

[Se separat dokument] / [See separate document] 

  



 

 

Bilaga 7 / Appendix 7 

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN / THE 
AUDITOR'S STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 13, SECTION 6 AND CHAPTER 12, 
SECTION 7 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT 

[Se separat dokument] / [See separate document] 

  



 

 

Bilaga 8 / Appendix 8 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH 
FONDEMISSION / THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL ON RESOLUTIONS TO AMEND THE 
ARTICLES OF ASSOCIATION AND TO CARRY OUT A BONUS ISSUE 

Allmän information om styrelsens förslag / General information regarding the board of directors' 
proposal  

För att möjliggöra registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 
punkt 7 på dagordningen samt nyemission av aktier enligt punkt 8 på dagordningen föreslår styrelsen 
att bolagsstämman beslutar om ändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt om 
fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet 
genomföra nyemission av aktier och en fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma 
belopp som minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt. För giltigt beslut erfordras biträde 
av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna. Beslut enligt denna punkt 9 på dagordningen är villkorat av att stämman även 
beslutar enligt punkterna 7 och 8 på dagordningen. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den 
som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet 
som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive 
Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

To enable the registration of the board of directors’ proposal on the share capital reduction pursuant to 
item 7 on the agenda and the new issuance of shares under item 8 on the agenda, the board of directors 
proposes that the general meeting resolves to amend the limits of the share capital in the company's 
articles of association and on a bonus issue, without issuance of shares. By simultaneously as the 
reduction of the share capital, carry out the new issuance of shares and a bonus issue, which increases 
the share capital by no less than the reduction amount, the share capital will be restored. A valid 
resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of 
the votes cast as well as of the shares represented at the Extraordinary General Meeting. A resolution 
in accordance with this item 9 on the agenda is conditional upon that the meeting also resolves in 
accordance with items 7 and 8 on the agenda. The board of directors, the CEO, or anyone appointed 
by the board of directors or the CEO, shall be authorized to make such minor amendments to the above 
resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish 
Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements. 

a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen / The board of directors’ 
proposal to amend § 4 of the articles of association 

För att möjliggöra fondemissionen under punkt b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att 
ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen enligt följande. 

To enable the bonus issue proposed under item b), the board of directors proposes that the general 
meeting resolves that the share capital limits in § 4 of the articles of association be amended as follows. 

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse. / § 4 in the articles of association is proposed 
to have the following wording. 

Nuvarande lydelse / Current wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 700 000 kronor och högst 26 800 000 kronor. / The share capital shall 
not be less than SEK 6,700,000 and not more than SEK 26,800,000. 

Föreslagen lydelse / Proposed wording 

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. / The share capital 
shall not be less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000,000. 



 

 

b) Styrelsens förslag till beslut om fondemission / The board of directors’ proposal on a bonus 
issue 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka 
aktiekapitalet med 111 301 434,321676 kronor. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i 
enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget 
kapital. 

The board of directors proposes that the general meeting resolves on a bonus issue, without issuance 
of shares, to increase the share capital by SEK 111,301,434.321676. The increase of the share capital 
through the bonus issue in accordance with this proposal for resolution shall be carried out through a 
transfer of the relevant amount from unrestricted equity. 

_____________ 

 
Artificial Solutions International AB 

Stockholm den 23 december 2022 / Stockholm on 23 December 2022 
Styrelsen / The board of directors 

 

 

 

  


