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9 1

Bolagsstamman tippnades av VD Anders Holmstedt.

5 2

Staffan Hillberg valdes till stAmmans ordfdrande. Att fdra stemmans protokoll uts8gs Anders
Holmstedt.

5 3

Uppriittade rdstlangd enligt Bilaqa 1.

5 4

Dagordningen godkAndes.

9 s
Andreas Wigstrdm utdgs att jemte ordfdranden justera dagens protokoll.

5 6

Stiimman fdrklarades i behiirig ordning sammankallad efter att ha utannonserats i post-
och Inrikes Tidningar den 2 iuni 2010 samt Dagen Industri den l juni 2010.

9 7

Arsredovisning och revisionsberattelse lades fram.

s 8

Beslijts enhZ,lligt att faststiilla resultatreikningen och balansrdkning enligt framlagd
arsreoovrsnrng,

9 e

Beslajts enhSlligt att faststiilla disposition av bolagets resultat enligt den faststellda
balansrekningen.

5 1 0

Beslijts enhelligt om ansvarsfrihet fdr styrelsens ledamijter och verkst5llande direktdren.

s  11

Besldts enhSlligt att ersAtta styretsen med 60.OOO kr per 3r aft fdrdela mellan
styrelseledamdterna och att arvode €t revisorn skall utg8 enligt ldpande reknrng.



9 1 2

Besldts enhtilligt att styrelsen, fiir tiden intill slutet av naista Srsstrimma, skall best5 av
tre ledam6ter. De ordinarie ledamdterna er Thomas Glenndahl, Staffan Hil lberg och
Anders Holmstedt.

q 1 3

Besl6ts enhall igt att anta en ny bolagsordning enligt Bilaoa 2.

9 1 4

Besldts enhalligt att minska aktiekapitalet enligt styrelsens fdrslag till beslut nedan:

Styrelsen fdreslSr att bolagsstaimman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital
med 9 450 000 kronor f6r avs5ttning till fond att anvaindas enligt beslut av bolagsstiimma.
Beslutet inneber att bolagets aktiekapital kommer vara 1 050 0OO kronor efter
nedsettningen. Beslutet innebiir att kvowArdet blir 0,1 kr (10 Ore) per aktie. Ftjrslaget till
beslut om minskning av aktiekapitalet iir villkorat av att bolagsstaimman beslutar i enlighet
med styrelsens fijrslag om andring av bolagsordningen, utgdrande punkten 13 p5
clagordningen.
Nlinskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier.

5 l s

Besldts enhSlligt att bemyndiga styrelsen att fatta bestut om nyemission av aktier enligt
styrelsens fdrslag till beslut nedan:

Styrelsen fdreslSr att bolag-ssteimman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf6llen,
under tiden fram till naista Srsstiimma, besluta om nyemission av aktier. konvertibler eller
teckningsoptioner, som sammanlagt kan medfdra en 6kning av aktiekapitalet till vad som
ryms inom aktiekapitalets gr:inser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med
avvikelse frin aktieagarnas fdretredesriitt och darvid tecknas av eventuella nya
medarbetare, investerare eller isamband med fdrvi,rv av bolag eller andra ti l lg8ngar.
Styrelsens bemyndigande skall even omfatta riitt att besluta om apportemission eller att
aktie skall tecknas med kvittningsrAtt. UtgSngspunkten f6r emjssionskursens faststiillande
skall vara aktiens marknadsvarde vid respektive emissionsti,lfaille. Svftet med
bemyndigandet Ar att 6ka bolagets finansiella flexibil i tet samt att kunna utnyttja det i
samband med eventuella fdretagsfajrvarv som bolaget kan komma att genomf6ra.

5 1 6

DA negra 6vriga fr8gor lnte fdrekom fdrklarades stamman avslutad.
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Justeras:

Holmstedt

Staffan Hillberg


