
Protokoll
fdrt vid Srsstiimma i
Global Di.ect Partners AB (publ),
(organisationsnummer 556520-5647)
PA Sven Kellfelts Gata 214 i Vastra
Frt i lunda den fredagen den 30 juni
2010 kt 13.00.

9 1

Bolagssttimman dppnades av VD Anders Holmstedt.

9 2

Staffan Hillberg valdes till stammans ordftirande. Att fdra stemmans protokoll utsegs Anders
Holmstedt.

9 3

UpprAttade rdstl i ingd enligt Bi laoa 1.

9 4

Da9ordningen godkiindes.

9 s
Anders Holmstedt uts8gs att jZimte ordforanden iustera dagens protokoll.

9 6

Stemman fi irklarades i behdrig ordning sammanka,lad efter att ha utannonserats i  post-
och Inrikes Tidningar den 2 juni 2010 samt Dagen Industri  den 1 juni 2010.

g 7

Arsredovisning och revisionsberiittelse lades fram.

5 8

Besl6ts enhalligt att faststailla resultahAkningen och balansriikning enligt framlagd
arsreoovtsntng.

5 9

Besldts enhiilligt att faststailla disposition av bolagets resu,tat enligt den faststellda
balansrakningen,

9 1 0

Beslajts enhalligt om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledamdter och verkstAllande direktijren,

s  11

Beslijts enhiilligt att inget styrelsarvode utg8r och att arvode 3t revisorn skall utg8 enligt
l i jpande rekning.



9 1 2

Besldts enhSlligt att styrelsen, fdr t iden inti l l  slutet av niista Srsst5mma, skall beste av
tre ledamdter. De ordinarie ledamdterna 5r lhomas Glenndahl, Staffan Hil lberg och
Anders Holmstedt.

s 1 3

Beslijts enhiilligt att anta en ny bolagsordning enligt Bilaoa 2.

s 1 4

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

Styrelsen ftjresl;r att bolagsstiimman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital
med 8 829 513 kronor fdr avseittning till fond att anvSndas enligt beslut av botagsstiimma.
Beslutet innebeir att bolagets aktiekapital kommer vara 981 057 kronor efter nedseittningen.
Beslutet inneber att kvotviirdet blir 0,1 kr (10 iire) per aktie. Fdrslaget till beslut om
minskning av aktiekapitalet iir villkorat av att bolagsstAmman beslutar i enlighet med
styrelsens fajrslag om dndring av bolagsordningen, utgiirande punkten 13 pA dagordningen.
Minskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier.

9 1 5

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

Styrelsen fdresl8r att bolagsstiimman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tilfallen,
uoder tiden fram till naista 6rsstSmma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner, sammanlagt kan medfdra en dkning av aktiekapitalet till vad som ryms
inom aktiekapitalets qriinser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse
fr5n aktieAgarnas ftiretriidesrAft och diirvid tecknas av eventuella nya medarbetare,
investerare eller i samband med fdrviirv av bolag eller andra tillgSngar. Styretsens
bemyndigande skall aven omfatta rAtt att besluta om apportemission eller att aktje skall
tecknas med kvittningsriitt. Utg8ngspunkten fdr emissionskursens faststallande skall vara
aktiens marknadsviirde vid respektive emissionstillfSlle. Syftet med bemyndigandet ar att
6ka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det isamband med eventuella
fdretagsfdrverv som bolaget kan komma att genomfdra.

5 1 6

DB nSgra dvriga fr8gor inte fdrekom ftirklarades staimman avslutad.

--oo0oo--

Justeras:

Staffan Hillberg


