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Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Artificial 
Solutions International AB, org.nr 556840-2076, 
den 24 maj 2021 i Stockholm 
Minutes of the Extraordinary General Meeting 
(EGM) of Artificial Solutions International AB, reg. 
no. 556840-2076, held on 24 May 2021 in 
Stockholm 

 

 

 Val av ordförande vid stämman/Election of chairperson of the general meeting 

Beslutade stämman att utse advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå till 
ordförande för stämman.  

Redogjorde ordföranden för att Oscar Lunde från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget 
att såsom sekreterare föra protokollet för stämman. 

Det noterades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 
innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom 
poströstning. 

Kallelsen till den extra bolagsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. 

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som 
omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som 
anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare 
meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma. 

The meeting resolved to appoint lawyer Annika Andersson from Cirio Advokatbyrå as 
chairperson of the meeting. 

The chairperson of the meeting stated that Oscar Lunde from Cirio Advokatbyrå was 
appointed to keep the minutes of the meeting. 

It was noted that the EGM was held in accordance with Sections 20 and 22 of the Act 
(2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in 
companies and other associations, meaning that participation in the EGM had only taken 
place through postal voting. 

The notice for the EGM is enclosed as Appendix 1. 

The postal voting form used for the postal voting is enclosed as Appendix 2.  

A compilation of the result of the postal voting, on each item on the agenda covered by 
the postal voting, is enclosed as Appendix 3, which includes the information prescribed 
in Section 26 of the above-mentioned Act (2020:198). It was noted that no shareholder 
has notified the company of a request that a resolution under one or more items shall be 
postponed to a continued EGM.. 
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 Val av en eller två justeringspersoner/Election of one or two persons to verify the 
minutes 

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av 
Andreas Ossmark, ombud för SCARTAI TWO AB och SCARTAI THREE AB. 

The meeting resolved that Andreas Ossmark, proxy for SCARTAI TWO AB och SCARTAI 
THREE AB, was appointed to verify the minutes of the meeting along with the chairman. 

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

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, som upprättats av Computershare 
AB på uppdrag av bolaget, att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 4. 

The meeting resolved to approve the enclosed list, prepared by Computershare AB on 
behalf of the company, as voting list at the EGM, Appendix 4. 

 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination as to 
whether the meeting has been duly convened 

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
10 maj 2021, att kallelseannons publicerats i Svenska Dagbladet samma dag samt att 
kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 maj 2021. 

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad. 

It was noted that notice to attend the meeting was published in the Swedish Official 
Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 10 May 2021 and notice ad was published 
in Svenska Dagbladet on the same day, and the notice has been available at the 
company’s website from 7 May 2021. 

The meeting resolved that it was duly convened. 

 Godkännande av dagordning/Approval of the agenda 

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordning, Bilaga 1. 

The meeting resolved to approve the agenda proposed in the notice, Appendix 1. 

 Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt/Resolution to approve the board of directors’ 
resolution to issue shares with deviation from the shareholders’ pre-emption rights 

Antecknades att styrelsen avgivit ett förslag om beslut om att godkänna styrelsens beslut 
om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 5. 

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt. 

It was noted that the board of directors has submitted a proposal to approve the board 
of directors’ resolution to issue shares with deviation from the shareholders’ pre-emption 
rights, Appendix 5. 

The meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal. It was noted 
that the resolution was unanimous. 

 Avslutande av stämman/Closing of the general meeting 

Förklarade stämmans ordförande stämman avslutad.  
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The chairman of the meeting declared the meeting closed. 
______________________________ 

Signatursida följer/Separate signature page  
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Vid protokollet/Keeper of the minutes:  Justeras/Approved by: 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Oscar Lunde    Annika Andersson 
     
 
    _________________________ 
     Andreas Ossmark 



Bilaga 1









 

 

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. 

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar den extra bolagsstämman och 
formulären åt Articifial Solutions International AB (publ)) tillhanda senast 21 maj 2021. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för 
aktieägarens samtliga aktier i Artificial Solutions International AB (publ), org. nr. 556840-2076, vid den extra 
bolagsstämman måndagen den 24 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ på nästa sida.  

B. Information om dig och din underskrift 

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i ditt namn och din e-post) 

Förnamn, efternamn Personnummer 

  

E-post Telefonnummer 

  

Underskrift Ort, datum 

  

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder? 

 Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida) 

 Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.) 

 
D. Jag företräder en aktieägare 

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer. 

Aktieägarens namn Person-/organisationsnummer 

        

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad 
är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att 
jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med 
aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder 
och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.  

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt 
eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren. 

 

Ytterligare information om poströstning 

 Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt 
nedan. 

 Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda 
senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ” 
Artificial Solutions International AB:s extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post 
till info@computershare.se. 

 En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få 
rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

 Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort 
tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt 
ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.  

 Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det 
senast daterade formuläret att beaktas.  
 

 Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att 
återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 
Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.  

 För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets hemsida.  

Vem ska skriva under? 

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna formuläret. 

2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna 
formuläret.  

3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska 
underteckna formuläret.  

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
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E. Förslag till dagordning vid den extra bolagsstämman i Articifial Solutions International (publ) den 
24 maj 2021 

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.  

  Ja Nej Avstår 

1. Val av ordförande vid stämman.    

2. Val av en eller två justeringspersoner.    

i. Andreas Ossmark, ombud för Scope 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.    

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.    

5. Godkänannde av dagordning.    

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

 

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt  
bolagsstämma (använd siffror): 

 

 

 



Ja (antal)
Yes (amount)

Ja (%)
Yes (%)

Nej (antal)
No (amount)

Nej (%)
No (%)

Avstår (antal)
Abstain(amount)

Ja (antal)
Yes (amount)

Ja (%)
Yes (%)

Nej (antal)
No (amount)

Nej (%)
No (%)

1 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

2 i 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

3 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

4 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

5 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

6 18 037 638,0 100,000% 0,0 0,000% 0,0 18 037 638 100,000% 0 0,000% 18 037 638 36,499%

Dagordnings-
punkt

Agenda item 

Röster / Votes Aktier / Shares

(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)
(% below refers to part of cast votes at the meeting)

(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna)
(% below refers to part of represented shares at the meeting) Aktier för vilka röster har avgetts 

(antal) ("Avgivna")
Shares where votes have been cast 

(amount) ("Cast")

Andel av det totala antalet aktier i 
bolaget som de Avgivna 

representerar (%)
(Part of the total amount of shares in 

the company the Given shares 
represent (%)
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