DocuSign Envelope ID: 79BDE25A-0AB4-48DD-B965-4578767E6BAA

The English text is an informal translation solely for convenience purposes. In case of inconsistencies between
the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll
från
fortsatt
extra
bolagstämma i Goodbye Kansas
Holding AB (publ), org. nr 5569741993 (“Bolaget”) den 29 april 2020, kl.
17.00 i Stockholm
Minutes
from
continued
Extraordinary General Meeting in
Goodbye Kansas Holding AB (publ),
reg.
no.
556974-1993
(the
“Company”), on 29 April 2020, at
17.00 CET in Stockholm

Röstlängd/Voting list
Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en
röstberättigad.
According to index in Appendix 1, with specification of number of shares and votes for each and every
shareholder entitled to vote.
Övriga närvarande/Other present:
Jim Runsten, Synch Advokat AB
Leona Behrendt, Synch Advokat AB
Alexander Eliasson, Bolaget/the Company
Ebba Levin, Bolaget/the Company
Claes Dietman
Joel Rossier
Jan Petterson
Henrik Carlman
§1

Stämmans öppnande/Opening of the meeting
Peter Levin förklarade stämman öppnad.
Peter Levin declared the meeting opened.

§2

Val av ordförande vid stämman/Election of a Chairman of the meeting
Jim Runsten valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsett
Leona Behrendt att som sekreterare föra protokollet.
Jim Runsten was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Chairman had
appointed Leona Behrendt as secretary to keep the minutes.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting list
Det beslutades att godkänna att aktieägare deltar via videolänk.
It was resolved to approve that shareholders attend the meeting through video link.
Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.
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The list in Appendix 1 of shareholders present was approved as voting list for the meeting.
§4

Godkännande av dagordningen/Approval of the agenda
Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning
för dagens stämma.
The agenda proposed by the board of directors, included in the notice to the meeting, was
approved as agenda for today´s meeting.

§5

Val av två personer att justera stämmans protokoll/Election of two persons to verify the
minutes
Beslutades att utse Tom Olsson och Peter Levin att jämte ordföranden justera protokollet.
Tom Olsson and Peter Levin were appointed to verify the minutes, besides the Chairman.

§6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination as to whether the
meeting has been duly convened
Konstaterades att då stämman var en fortsatt bolagsstämma, hållen inom 4 veckor från den
första dagen av den ursprungliga stämman, var stämman behörigen sammankallad utan att
separat kallelse utfärdats.
It was determined that as the meeting was a continued shareholders meeting, held within 4
weeks from the first day of the original meeting, the meeting had been duly convened
although no separate notice had been issued.

§7

Beslut om antagande av ny bolagsordning/Resolution regarding adoption of new articles
of association
Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2, som
innebär att gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna
aktiekapital höjs.
It was resolved to adopt new articles of association in accordance with the board of directors’
proposal set forth in Appendix 2, meaning that the limits for the lowest and highest number
of shares, as well as the lowest and highest allowed share capital are increased.
Noterades att beslutet om antagande av ny bolagsordning är villkorat av att beslut fattas om
nyemission enligt punkt 8 i den i kallelsen framtagna dagordningen fattas vid fortsatt
bolagsstämma.
It was noted that the resolution to adopt new articles of association is conditioned by
resolution by the continued general meeting to issue shares in accordance with item 8 in the
agenda included in the notice to the meeting.
Antecknades att aktieägaren Onoterat AB avstod från att rösta. Antecknades att samtliga
övriga vid stämman närvarande aktieägare röstade för beslutet.
It was noted that the shareholder Onoterat AB abstained to vote on the resolution. It was
noted that all other present shareholders at the meeting voted to approve the resolution.
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§8

Beslut om fortsatt bolagsstämma/Resolution regarding continued general meeting
Noterades att Peter Levin, som representerar ca. 21 procent av de totalt utestående antal
aktierna i Bolaget, föreslog att bolagsstämman ska besluta om att ajournera bolagsstämman
och hålla fortsatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle. Förslaget att ajournera
bolagsstämman och hålla en fortsatt bolagsstämma läggs fram för att skapa tillfälle att ta
fram ett för aktieägarna bättre alternativ än den föreslagna förträdesemissionen, innan
beslut fattas om nyemission av aktier och bemyndigande för styrelsen att vidta smärre
justeringar av besluten i enligt punkterna 8 och 9 i den i kallelsen framtagna dagordningen.
It was noted that Peter Levin, representing approximately 21 percent of the total number of
outstanding shares in the Company, proposed that the general meeting shall resolve to
adjourn the general meeting and hold continued general meeting at a later date. The
proposal to adjourn the general meeting is presented in order to create opportunity to
retrieve a for the shareholders better alternative than the proposed preferential share issue
before it is resolved to issue shares and authorise the board to make minor adjustment to the
resolutions in accordance with the items set out in items 8 and 9 in the agenda included in
the notice.
Beslutades att bolagsstämman ska ajourneras och fortsatt bolagsstämma ska hållas
onsdagen den 20 maj 2020 eller sådant datum som tidigast är möjligt med hänsyn till
tidsåtgång för framtagande och publicering av kallelse. Information om fortsatt stämma
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida. Aktieägare som vill delta på den fortsatta
bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear hållna aktieboken fem vardagar före
bolagsstämman och anmäla sitt deltagande till Bolaget.
It was resolved that the general meeting shall be adjourned and continued general meeting
shall take place on Wednesday 20 May 2020, or such date that is possible considering the
time frame for producing and publishing the notice. Information regarding the continued
general meeting will be available on the Company’s website. Shareholders who wish to
participate in the continued general meeting shall be registered as shareholders in the
shareholders register kept by Euroclear no later than five business days prior to the meeting
and notify the Company that he/she wishes to participate.
Anmälde sig aktieägare till den fortsatta stämman, vilket antecknades av sekreteraren.
Certain shareholders notified their intent to participate at the continued shareholders
meeting, which was noted by the secretary.

§9

Stämmans avslutande/Close of the meeting
Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt med undantag för vad som noterats under
punkten 7. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.
It was noted that all decisions were taken unanimously with the exception of what has been
noted in item 7. There being no other business, the meeting was closed.
__________________________
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Vid protokollet/
Minutes kept:

Justeras/
Verified:

Leona Behrendt

Jim Runsten, ordförande/Chairman

Tom Olsson

Peter Levin
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Bilaga 1/Appendix 1

Slutlig röstlängd Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Holding AB (publ)
Final Voting List Extraordinary General Meeting in Goodbye Kansas Holding AB (publ)
29 april 2020/ 29 April 2020
Aktieägare/
Shareholder
Närvarande/
Present
Peter Levin
Noah Clason Diop
Annika Torell Österman
Brofund Equity AB
Octosoft AB
Onoterat AB
Familjen Zetterström AB
Göran Ofsén
Totalt/Total:

Totalt antal utestående aktier/
Total number of oustanding shares
Totalt antal röster/
Total number of votes

Representant/
Representative

Fullmakt/
Proxy

Antal aktier/
Number of shares
Närvarande/
Present

hangout
hangout
hangout
hangout
hangout
hangout

1 266 229
1 266 229

Johan Karlsson
Tom Olsson
Lars-Erik Bratt
Fredrik Zetterström

266 086
146 902
130 790
58 200
50 780
21 616
14 134
3 533
692 041

Antal röster/
Number of votes

Andel aktier/Procentage of shares
Andel röster/Procentage of votes
Närvarande/
Närvarande/
Närvarande/
Totalt/
Totalt/
Total
Present
Total
Present
Present
21,01%
38,45%
21,01%
38,45%
266 086
21,23%
146 902
11,60%
21,23%
11,60%
10,33%
18,90%
10,33%
18,90%
130 790
58 200
4,60%
8,41%
4,60%
8,41%
50 780
4,01%
7,34%
4,01%
7,34%
21 616
1,71%
3,12%
1,71%
3,12%
14 134
1,12%
2,04%
1,12%
2,04%
3 533
0,28%
0,51%
0,28%
0,51%
692 041
54,65%
100,00%
54,65%
100,00%
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Bilaga 2/Appendix 2

BOLAGSORDNING FÖR GOODBYE KANSAS HOLDING AB (PUBL)
ORG.NR 556974-1993
§ 1.

Firma
Aktiebolagets företagsnamn är Goodbye Kansas Holding AB (publ).

§ 2.

Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm (län), Stockholms kommun.

§ 3.

Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt äga och förvalta
aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6.

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

Revisorer
Aktiebolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.

§ 8.

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels
göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
Biträde till aktieägare får medföras vid bolagstämman endast om aktieägaren anmäler
antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9.

Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
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2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b.

Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda
koncernbalansräkningen.

c.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när
sådan förekommer.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 10.

Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 11.

Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_______________________
Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 29 april 2020.

