
Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Odd 
Molly International AB (publ), org.nr 556627- 
6241, den 15 oktober 2020, kl. 14.00 hos 
Walthon Advokater AB, Stureplan 4A, 
Stockholm. 

1. STAMMANS OPPNANDE 

Patrik Tillman halsade stiimmodeltagarna viilkomna och oppnade bolagsstamrnan. 

2. VAL AV ORDFORANDE VID ST.AMMAN 

Patrik Tillman valdes att sasorn ordforande leda bolagsstamman. Informerades om att 
styrelsen uppdragit at advokat Oscar Norrfalk att fora protokoll samt riikna roster vid 
stamman. 

Det erinrades om att protokollet fran bolagsstarnman kommer att liiggas ut pa bolagets 
webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieiigares, ett ombuds eller ett 
bitrades namn, vilket kriiver samtycke fran de berorda personerna enligt giillande lag. 
Bolagsstamman godkiinde att en person som yttrar sig anses ha lamnat sadant 
samtycke genom att denne begiir ordet om inte annat uttryckligen anges i samband 
med detta. 

3. UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Forteckning over niirvarande aktieiigare, Bilaga A, faststiilldes att giilla sasorn 
rostlangd vid bolagsstamman. Av Bilaga A framgar vilka aktieiigare som f6retriids 
genom fullmakt. De ovriga niirvarande medgavs ratt att niirvara. 

4. GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Bolagsstamman beslutade att godkiinna det 
dagordning, Bilaga B. 

kallelsen intagna forslaget till 

5. VAL AV EN ELLER TVA PROTOKOLWUSTERARE 

Patrik Essehorn, representerande aktieiigaren M2 Capital Management AB, valdes att 
justera protokollet jamte ordf6randen. 

6. PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Sedan det upplysts att kallelse till extra bolagsstamman varit tillgiinglig pa bolagets 
webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 september 2020, samt att 
kallelsen till bolagsstiimman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att 
information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 17 september 
2020, antecknades att stamrnan ansag sig behorigen sammankallad. 



7. BESLUT OM .ANDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING 

Ordforanden framlade och foredrog styrelsens for slag till beslut om andring av bolagets 
bolagsordning. 

Det noterades att styrelsens fullstandiga forslag till beslut om aridring av bolagets 
bolagsordning funnits tillgangliga for aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. 
Handlingarna har skickats till dem som sarskilt begart det och har funnits tillgangliga 
for samtliga aktieagare vid inregistreringen till stamman. 

Bolagsstamman beslutade, med erforderlig rostmajoritet om minst tva tredjedelar av 
saval de avgivna rosterna som de aktier som var foretradda vid stamman, att andra 
bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga C. 

I enlighet med beslutet far bolagets bolagsordning den lydelse som foljer av Bilaga D. 

8. BESLUT OM RIKTAD KVITTNINGSEMISSION FOR FORV.ARV AV AKTIERNA I 
INSTALLATOREN FASTIGHETS AB RESPEKTIVE SEGLORA FASTIGHETS AB 

Ordforanden framlade och foredrog styrelsens forslag till beslut om riktad 
kvittningsemission for forvarv av aktierna i Installatoren Fastighets AB respektive 
Seglora Fastighets AB. 

Det noterades att styrelsens fullstandiga forslag till stamman funnits tillgangliga for 
aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem 
som sarskilt begart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieagare vid 
inregistreringen till stamman, 

Bolagsstamman beslutade att godkanna det i kallelsen intagna forslaget till beslut om 
riktad kvittningsemission for forvarv av aktierna i Installatoren Fastighets AB respektive 
Seglora Fastighets AB, Bilaga E. 

9. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION 
AV AKTIER 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till bemyndigande for 
styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med forslaget. 

Det noterades att styrelsens fullstandiga forslag till stamman funnits tillgangliga for 
aktieagarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem 
som sarskilt begart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieagare vid 
inregistreringen till stamman. 

Bolagsstamman beslutade, med erforderlig rostmajoritet och i enlighet med styrelsens 
forslag att bemyndiga styrelsen att, inom ramen for gallande bolagsordning, vid ett eller 
flera tillfallen under tiden fram till nastkommande arsstamma besluta om nyemission 
av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier med eller utan avvikelse fran 
aktieagarnas foretradesratt, Bilaga F. Antalet aktier som kan emitteras med stod av 
bemyndigandet far motsvara en okning av aktiekapitalet om hogst 50 procent, baserat 
pa det totala aktiekapitalet i bolaget efter att av bolaget beslutade nyemissioner 
registrerats av Bolagsverket (vilket beraknas uppga till 5 209 576 kronor). Aktierna ska 



kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsratt eller pa villkor enligt 2 kap. 
5 § aktiebolagslagen. 

Syftet med bemyndigandet ar att oka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens 
handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse fran aktieagarnas 
foretradesratt ska skalet vara att mojliggora extern kapitalanskaffning for finansiering 
av bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av bolagets produkter 
respektive immateriella rattigheter och/ eller forvarv av andra foretag eller verksamheter. 

10. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT VIDTA SMARRE 
JUSTERINGAR AV BESLUTEN 

Bolagsstamman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att 
vidta de smarre justeringar av ovanstaende beslut som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

11. STAMMANS AVSLUTANDE 

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig rostmajoritet, 
forklarade ordforanden extra bolagsstamman avslutad. 

Underskrifier pa ncista sida 
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DAGORDNING VID EXTRA BOLAGSSTAMMA I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) 
TORSDAGEN DEN 15 OKTOBER 2020 

1. Stammans oppnande 

2. Val av ordforande vid stamman 

3. Upprattande och godkannande av rostlangd 

4. Godkarmande av dagordning 

5. Val av en eller tva protokolljusterare 

6. Provning av om stamman blivit behorigen sammankallad 

7. Beslut om andring av bolagets bolagsordning 

8. Beslut om riktad kvittningsemission for forvarv av aktierna i Installatoren Fastighets AB 
respektive Seglora Fastighets AB 

9. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

10. Beslut om bemyndigande for styrelsen att vidta smarre justering av besluten 

11. Stammans avslutande 
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PUNKT 7 - STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM ANDRINO AV BOLAGSORDNINGEN 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") foreslar att extra bolagsstarnman den 
15 oktober 2020 beslutar att andra bolagsordningen i enlighet med nedan. Syftet med 
andringarna i bolagsordningen ar att justera villkoren for eventuella preferensaktier. I 
samband med detta genomfors aven vissa redaktionella justeringar. 

Styrelsen foreslar att bolagsordningen andras i enlighet med nedan: 

Nuvarande lydelse § 5 Forealagen lydelse § 5 

Antalet aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lagst 30 000 000 och 
hogst 120 ooo ooo. 
Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade 
Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. 
Stam A aktier och Stam D aktier betecknas 
nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A 
aktie berattigar till en rost. Varje Stam D aktie 
respektive Preferensaktie berattigar till en 
tiondels rost. Samtliga aktieslag far emitteras till 
ett belopp motsvarande hogst I 00 procent av 
aktiekapitalet. 

Vinstutdelning pa Stamaktier 
Alla Stamaktier ska ha ratt till utdelning utan 
foretradesratt sinsemellan. Om utdelning 
beslutas ska foljande galla: 

• Stam D aktier bar ratt till fem ganger 
utdelningen pa Stam A aktier, dock 
hogst tva kronor per aktie och ar. 

Om utdelningen per Stam D aktie understiger 
tva kronor ska utdelningsbegransningen om tva 
kronor hojas sa att det belopp med vilket 
utdelningen understigit tva kronor per ar kan 
delas ut vid senare tillfalle om tillracklig 
utdelning pa Stamaktierna beslutas varefter 
utdelningsbegransningen ska aterga till tva 
kronor. 
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie 
ska goras i antingen en betalning eller i fyra lika 
stora delbetalningar for vilka avstamningsdagen 
ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars. 
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie 
ska goras i fyra lika stora delbetalningar. 
A vstamningsdagar for utbetalning av utdelning 

Antalet aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lagst 30 000 000 och 
hogst 120 ooo ooo. 
Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade 
Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. 
Stam A aktier och Stam D aktier betecknas 
nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A 
aktie berattigar till en rost. Varje Stam D aktie 
respektive Preferensaktie berattigar till en 
tiondels rost, Samtliga aktieslag far emitteras till 
ett belopp motsvarande hogst I 00 procent av 
aktiekapitalet. 

Vinstutdelning pa Stamaktier 
Alla Stamaktier ska ha ratt till utdelning utan 
foretradesratt sinsemellan. Om utdelning 
beslutas ska foljande galla: 

• Stam D aktier har ratt till fem ganger 
utdelningen pa Stam A aktier, dock 
hogst tva kronor per aktie och ar. 

Om utdelningen per Stam D aktie understiger 
tva kronor ska utdelningsbegransningen om tva 
kronor hojas sa att det belopp med vilket 
utdelningen understigit tva kronor per ar kan 
delas ut vid senare tillfalle om tillracklig 
utdelning pa Stamaktierna beslutas varefter 
utdelningsbegransningen ska aterga till tva 
kronor. 
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie 
ska goras i antingen en betalning eller i fyra lika 
stora delbetalningar for vilka avstarnningsdagen 
ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars. 
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie 
ska goras i fyra lika stora delbetalningar. 
A vstamningsdagar for utbetalning av utdelning 
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ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars, med forsta avstamningsdag 
for utbetalning av Stam D aktie den sista 
vardagen i december 2020. 

Vinstutdelning pa Preferensaktier 
Preferensaktierna har foretrade till 
vinstutdelning 
Beslutar bolagsstamman om vinstutdelning ska 
Preferensaktierna medfora foretradesratt 
frarnfor Stamaktierna till utdelning enligt nedan. 

Berakning av Preferensutdelning 
Preferensaktierna ska rnedfora foretradesratt 
framfor Stamaktierna till arlig utdelning per 
Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor 
("Preferensutdelning"), med kvartalsvis 
utbetalning om 8,75 kronor per Preferensaktie 
med utbetalningsdagar enligt nedan. 

Utbetalning av vinstutdelning 

Utbetalning av vinstutdelning pa Preferensaktier 
ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid 
en fjardedel av Preferensutdelningen ska betalas 
ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar 
for vinstutdelning pa Preferensaktier ska vara 
den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. 
For det fall sadan dag inte ar bankdag, ska 
utbetalningsdagen vara narmast foregaende 
bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte ar 
sondag, annan allman helgdag eller dag som vid 
betalning av skuldebrev ar jamstalld med 
allman helgdag (sadana likstallda dagar ar vid 
tidpunkten for antagandet av denna 
bolagsordning lordag, midsommarafton, 
julafton samt nyarsafton). 

Berakning av Innestaende Be/opp 

Om ingen vinstutdelning larnnats pa 
Preferensaktier, ell er om endast vinstutdelning 
understigande Preferensutdelning lamnats, ska 
Preferensaktierna medfora ratt att i tillagg till 
framtida Preferensutdelning erhalla ett belopp, 
jamnt fordelat pa varje Preferensaktie, 
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle 
ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp 
("Innestaende Belopp") innan utdelning till 
innehavare av Stamaktier far ske. Innestaende 
Belopp ska raknas upp med en faktor 
motsvarande en arlig rantesats om tio procent, 

ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars, med forsta avstamningsdag 
for utbetalning av Stam D aktie den sista 
vardagen i december 2020. 

Vinstutdelning pa Preferensaktier 
Preferensaktierna har foretrade till 
vinstutdelning 
Beslutar bolagsstamman om vinstutdelning ska 
Preferensaktierna medfora foretradesratt 
framfor Stamaktierna till utdelning enligt nedan. 

Berakning av Preferensutdelning 
Preferensaktierna ska medfora foretradesratt 
framfor Stamaktierna till arlig utdelning per 
Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor 
("Preferensutdelning"), med kvartalsvis 
utbetalning om 8,75 kronor per Preferensaktie 
med utbetalningsdagar enligt nedan. 

Utbetalning av vinstutdelning 

Utbetalning av vinstutdelning pa Preferensaktier 
ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid 
en fjardedel av Preferensutdelningen ska betalas 
ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar 
for vinstutdelning pa Preferensaktier ska vara 
den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. 
For det fall sadan dag inte ar bankdag, ska 
utbetalningsdagen vara narmast foregaende 
bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte ar 
sondag, annan allman helgdag eller dag som vid 
betalning av skuldebrev ar jamstalld med 
allman helgdag (sadana likstallda dagar ar vid 
tidpunkten for antagandet av denna 
bolagsordning lordag, midsommarafton, 
julafton samt nyarsafton), 

Berakning av Innestaende Be/opp 

Om ingen vinstutdelning lamnats pa 
Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning 
understigande Preferensutdelning lamnats, ska 
Preferensaktierna medfora ratt att i tillagg till 
framtida Preferensutdelning erhalla ett belopp, 
jamnt fordelat pa varje Preferensaktie, 
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle 
ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp 
("Innestaende Belopp") innan utdelning till 
innehavare av Stamaktier far ske. Innestaende 
Belopp ska raknas upp med en faktor 
motsvarande en arlig rantesats om t+e en 
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varvid upprakning ska ske med borjan fran den 
kvartalsvisa tidpunkt da utbetalning av del av 
vinstutdelningen skett ( ell er skulle ha skett, i det 
fall det inte skett nag on utdelning alls). A ven 
vinstutdelning av Innestaende Belopp 
forutsatter att bolagsstamma beslutar om 
vinstutdelning. 

Omrakning vid vissa bolagshandelser 

For det fall antalet Preferensaktier andras 
genom sammanlaggning, uppdelning eller 
annan liknande bolagshandelse ska de belopp 
som Preferensaktien berattigar till omraknas for 
att aterspegla denna forandring. 

Bolagets upplosning 

Om bolaget upploses ska Preferensaktier 
medfora foretradesratt framfor Stamaktier att ur 
bolagets tillgangar erhalla ett belopp per 
Preferensaktie motsvarande vad som skulle 
erhallits om aktiema inlosts enligt nedanstaende 
bestammelse, innan utskiftning sker till agare av 
Stamaktier. 

Upploses bolaget ska samtliga Stamaktier ha 
lika ratt till utbetalning ur bolagets behallna 
tillgangar. Stam D aktie ska dock endast ha ratt 
till maximalt 31 kronor per aktie. 

Ovrigt 

Preferensaktiema ska i ovrigt inte medfora 
nagon ratt till utdelning eller skiftesandel. 

Omvandling av aktier 

Preferensaktier ska pa begaran av agare till 
sadana aktier omvandlas till Stam D aktier. 
Omvandling ska endast kunna ske under 
forutsattning att ingen hojning av 
utdelningsbegransningen avseende Stam D 
aktier ar ikraft. Begaran om omvandling, som 
ska vara skriftlig och ange det antal 
Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D 
aktier samt, om begaran inte omfattar hela 
innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen 
avser, ska goras hos styrelsen. Bolaget ska 
genast anmala omvandlingen till Bolagsverket 
for registrering i aktiebolagsregistret. 
Omvandlingen iir verkstalld nar rezistrering 

procent, varvid upprakning ska ske med borjan 
fran den kvartalsvisa tidpunkt da utbetalning av 
del av vinstutdelningen skett ( ell er skulle ha 
skett, i det fall det inte skett nagon utdelning 
alls). A ven vinstutdelning av Innestaende 
Belopp forutsatter att bolagsstamrna beslutar om 
vinstutdelning. 

Omrakning vid vissa bolagshandelser 

For det fall antalet Preferensaktier andras 
genom sammanlaggning, uppdelning eller 
annan liknande bolagshandelse ska de belopp 
som Preferensaktien berattigar till ornraknas for 
att aterspegla denna forandring, 

Bolagets upplosning 

Om bolaget upploses ska Preferensaktier 
medfora foretradesratt framfor Stamaktier att ur 
bolagets tillgangar erhalla ett belopp per 
Preferensaktie motsvarande vad som skulle 
erhallits om aktierna inlosts enligt nedanstaende 
bestammelse, innan utskiftning sker till agare av 
Stamaktier. 

Upploses bolaget ska samtliga Stamaktier ha 
lika ratt till utbetalning ur bolagets behallna 
tillgangar, Stam D aktie ska dock endast ha ratt 
till maximalt 31 kronor per aktie. 

Ovrigt 

Preferensaktierna ska i ovrigt inte medfora 
nagon ratt till utdelning eller skiftesandel. 

Omvandling av aktier 

Preferensaktier ska pa begaran av agare till 
sadana aktier omvandlas till Stam D aktier. 
Omvandling ska endast kunna ske under 
forutsattning att ingen hojning av 
utdelningsbegransningen avseende Stam D 
aktier iir ikraft. Begaran om omvandling, som 
ska vara skriftlig och ange det antal 
Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D 
aktier samt, om begaran inte omfattar hela 
innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen 
avser, ska goras hos styrelsen. Bolaget ska 
genast anmala omvandlingen till Bolagsverket 
for registrering i aktiebolagsregistret. 
Omvandlingen iir verkstalld nar re12:istrerin12: 
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skert samt antecknats i avstarnningsregistret. 

Inlosen av Preferensaktier 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under 
minimikapitalet, kan fran och med ar 2021 aga 
rum efter beslut av bolagsstamrna genom 
inlosen av preferensaktier enligt foljande 
grunder. 

Bolagsstamman bestammer det antal 
preferensaktier som varje gang ska inlosas. 
Vilka preferensaktier som ska inlosas bestams 
genom lortning. Om beslutet bitrads av samtliga 
preferensaktieagare kan dock stamman besluta 
vilka preferensaktier som ska inlosas. 

Innehavare av till inlosen bestamd 
preferensaktie ska vara skyldig art tre manader 
efter det art denne underrattats om 
inlosningsbeslutet morta losen for aktien med 
ett belopp beraknat som summan av 500 kronor 
plus Innestaende Belopp enligt punkten 
Vinstutdelning ovan (innefartande pa 
Innestaende Belopp belopande 
Upprakningsbelopp till och med den dag da 
Iosenbeloppet forfaller till betalning). Fran den 
dag Iosenbeloppet forfaller till betalning upphor 
all ranteberakning dara. 

Aktieagarens foretradesratt 

Beslutar bolaget art genom kontantemission 
eller kvirtningsemission ge ut nya aktier av 
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och 
Preferensaktier ha foretradesratt art teckna nya 
aktier av samma aktieslag i forhallande till det 
antal aktier av samma slag som innehavaren 
forut ager (primar foretradesratt), Aktier som 
inte tecknas med primar foretradesratt ska 
erbjudas samtliga aktieagare till teckning 
(subsidiar foretradesratt), Om salunda erbjudna 
aktier inte racker for den teckning som sker med 
subsidiar foretradesratt, ska aktiema fordelas 
mellan tecknama i forhallande till det 
sammanlagda antal aktier de forut ager i 
bolaget, oavsert huruvida deras aktier ar 
Stamaktier eller Preferensaktier. I den man derta 
inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, 
ska fordelningen ske genom lortning. 

Beslutar bolaget art genom kontantemission 

skert samt antecknats i avstamningsregistret. 

Inlosen av Preferensaktier 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under 
minimikapitalet, kan fran och med ar ~ 2031 
aga rum efter beslut av bolagsstamrna genom 
inlosen av preferensaktier enligt foljande 
grunder. 

Bolagsstamman bestarnmer det antal 
preferensaktier som varje gang ska inlosas. 
Vilka preferensaktier som ska inlosas bestams 
genom lortning. Om beslutet bitrads av samtliga 
preferensaktieagare kan dock stamman besluta 
vilka preferensaktier som ska inlosas, 

Innehavare av till inlosen bestamd 
preferensaktie ska vara skyldig art tre manader 
efter det art denne underrattats om 
inlosningsbeslutet morta losen for aktien med 
ett belopp beraknat som summan av~ 400 
kronor plus Innestaende Belopp enligt punkten 
Vinstutdelning ovan (innefartande pa 
Innestaende Belopp belopande 
Upprakningsbelopp till och med den dag da 
Iosenbeloppet forfaller till betalning). Fran den 
dag losenbeloppet forfaller till betalning upphor 
all ranteberakning dara. 

Aktieagarens foretradesratt 

Beslutar bolaget art genom kontantemission 
eller kvirtningsemission ge ut nya aktier av 
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och 
Preferensaktier ha foretradesratt art teckna nya 
aktier av samma aktieslag i forhallande till det 
antal aktier av samma slag som innehavaren 
forut ager (primar foretradesrart). Aktier som 
inte tecknas med primar foretradesratt ska 
erbjudas samtliga aktieagare till teckning 
(subsidiar foretradesrart). Om salunda erbjudna 
aktier inte racker for den teckning som sker med 
subsidiar foretradesrart, ska aktiema fordelas 
mellan tecknarna i forhallande till det 
sammanlagda antal aktier de forut ager i 
bolaget, oavsert huruvida deras aktier ar 
Stamaktier eller Preferensaktier. I den man derta 
inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, 
ska fordelningen ske genom lortning. 

Beslutar bolaget art genom kontantemission 
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eller kvittningsemission ge ut endast Stam A eller kvittningsemission ge ut endast Stam A 
aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska 
samtliga aktieagare, oavsett om deras aktier ar samtliga aktieagare, oavsett om deras aktier ar 
Stamaktier eller Preferensaktier, ha Stamaktier eller Preferensaktier, ha 
foretradesratt att teckna nya aktier i forhallande foretradesratt att teckna nya aktier i forhallande 
till det antal aktier de forut ager. till det antal aktier de forut ager. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission Beslutar bolaget art genom kontantemission 
eller kvirtningsemission ge ut teckningsoptioner eller kvirtningsemission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler ska aktieagarna ha eller konvertibler ska aktieagarna ha 
foretradesratt art teckna teckningsoptioner som foretradesratt art teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gallde de aktier som kan komma om emissionen gallde de aktier som kan komma 
art nytecknas pa grund av teckningsoptionerna art nytecknas pa grund av teckningsoptionerna 
respektive foretradesratt art teckna konvertibler respektive foretradesratt art teckna konvertibler 
som om emissionen gallde de aktier som som om emissionen gallde de aktier som 
konvertiblerna kan komma art bytas mot. konvertiblerna kan komma art bytas mot. 

Vad som ovan sagts ska inte innebara nagon Vad som ovan sagts ska inte innebara nagon 
inskrankning i mojligheten art farta beslut om inskrankning i mojligheten art farta beslut om 
kontantemission eller kvirtningsemission med kontantemission eller kvirtningsemission med 
avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt. avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt. 

Okning av aktiekapitalet genom fondemission Okning av aktiekapitalet genom fondemission, 
med utgivande av aktier far endast ske genom och ddr nya aktier ska ges ut, far endast ske 
utgivande av Stam A aktier. genom utgivande av Stam A alctier stamaktier, 

varvid, om bade stamaktier av serie A och serie 
Darvid galler art endast Stamaktieagarna av D tidigare utgivits, det inbordes forhallandet 
serie A har foretradesratt till de nya mellan de stamaktier av serie A och serie D som 
Stamaktierna. Vad som nu sagts ska inte ges ut genom fondemissionen och redan utgivna 
innebara nagon inskrankning i mojligheten art stamaktier av serie A och serie D ska vara 
genom fondemission, efter erforderlig andring oforandrat. Darvid galler att endast 
av bolagsordningen, ge ut aktier av nyrt slag. stamaktieagarna av serie A har ftiretradesrart till 

de nya aktierna. Finns bade stamaktier av serie 
A och serie D utgivna fordelas fondaktierna 
mellan stamaktiedgarna i forhallande till det 
antal stamaktier av samma aktieslag som de 
font! ager. Fondemission far dock aven ske 
genom utgivande av preferensaktier till agare 
av stamaktier varvidfondaktierna ska fordelas 
me flan stamaktieagarna i forhallande till det 
tot ala antal stamaktier som de forut ager. ¥ad 
som nu sagts Del foregaende ska inte innebara 
nagon inskrankning i mojligheten att besluta om 
fondemission utan utgivande av nya aktier, eller 
art genom fondemission, efter erforderlig 
andring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt 
slag. 

Nuvarande lydelse § 10 Forealagen lydelse § 10 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 
avstamningsregister enligt lagen (1998: 14 79) avstamningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoforinz av finansiella instrument. om vardepapperscentraler och kontoforinz av 
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finansiella instrument. 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieagare med 
minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid 
arsstamman. 

Stockholm i september 2020 
Odd Molly International AB (publ) 

Styrelsen 
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BOLAGSORDNING 

Bolagsordning for Odd Molly International AB 
Antagen vid extra bolagsstamma den 15 oktober 2020 

§ 1 Foretagsnarnn 

Bolagets foretagsnamn ar Odd Molly International AB. Bolaget ska vara publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens sate 

Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun, Stockholm. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget ska bedriva verksamhet med design och forsaljning av klader och accessoarer samt, direkt 
eller indirekt genom koncembolag, bedriva kop, forsaljning och forvaltning av fastigheter avensom 
idka darmed forenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgor lagst 3 000 000 kronor och hogst 12 000 000 kronor. 

§ 5 Aktier 

Antalet aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lagst 30 000 000 och hogst 120 000 000. 

Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A 
aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berattigar till en 
rost. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berattigar till en tiondels rost. Samtliga aktieslag far 
emitteras till ett belopp motsvarande hogst I 00 procent av aktiekapitalet. 

Vinstutdelning pa Stamaktier 
Alla Stamaktier ska ha ratt till utdelning utan foretradesratt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska 
foljande galla: 

• Stam D aktier har ratt till fem ganger utdelningen pa Stam A aktier, dock hogst tva kronor per 
aktie och ar. 

Om utdelningen per Stam D aktie understiger tva kronor ska utdelningsbegransningen om tva kronor 
hojas sa att det belopp med vilket utdelningen understigit tva kronor per ar kan delas ut vid senare 
tillfalle om tillracklig utdelning pa Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegransningen ska aterga 
till tva kronor. 

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska goras i antingen en betalning eller i fyra lika stora 
delbetalningar for vilka avstamningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och 
mars. 

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska goras i fyra lika stora delbetalningar. 
Avstamningsdagar for utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars, med forsta avstamningsdag for utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i 
december 2020. 
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Vinstutdelning pa Preferensaktier 
Preferensaktierna har foretrade till vinstutdelning 
Beslutar bolagsstamrnan om vinstutdelning ska Preferensaktierna medfora foretradesratt framfor 
Stamaktierna till utdelning enligt nedan. 

Berakning av Preferensutdelning 
Preferensaktierna ska medfora foretradesratt framfor Stamaktierna till arlig utdelning per 
Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor ("Preferensutdelning"), med kvartalsvis utbetalning om 
8,75 kronor per Preferensaktie med utbetalningsdagar enligt nedan. 

Utbetalning av vinstutdelning 

Utbetalning av vinstutdelning pa Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en 
fjardedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar for 
vinstutdelning pa Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. For det fall 
sadan dag inte ar bankdag, ska utbetalningsdagen vara narmast foregaende bankdag. Med "bankdag" 
avses dag som inte ar sondag, annan allman helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev ar 
jamstalld med allman helgdag (sadana likstallda dagar ar vid tidpunkten for antagandet av denna 
bolagsordning lordag, midsommarafton, julafton samt nyarsafton), 

Berakning av Innestaende Be/opp 

Om ingen vinstutdelning lamnats pa Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande 
Preferensutdelning lamnats, ska Preferensaktierna medfora ratt att i tillagg till framtida 
Preferensutdelning erhalla ett belopp, jamnt fordelat pa varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden 
mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestaende Belopp") innan 
utdelning till innehavare av Stamaktier far ske. Innestaende Belopp ska raknas upp med en faktor 
motsvarande en arlig rantesats om en procent, varvid upprakning ska ske med borjan fran den 
kvartalsvisa tidpunkt da utbetalning av del av vinstutdelningen skett ( ell er skulle ha skett, i det fall det 
inte skett nag on utdelning alls). A ven vinstutdelning av Innestaende Belo pp forutsatter att 
bolagsstamrna beslutar om vinstutdelning. 

Omrakning vid vissa bolagshandelser 

For det fall antalet Preferensaktier andras genom sammanlaggning, uppdelning eller annan liknande 
bolagshandelse ska de belopp som Preferensaktien berattigar till omraknas for att aterspegla denna 
forandring. 

Bolagets upplosning 

Om bolaget upploses ska Preferensaktier medfora foretradesratt framfor Stamaktier att ur bolagets 
tillgangar erhalla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhallits om aktierna 
inlosts enligt nedanstaende bestarnrnelse, innan utskiftning sker till agare av Stamaktier. 

Upp loses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika ratt till utbetalning ur bolagets behallna tillgangar. 
Stam D aktie ska dock endast ha ratt till maximalt 31 kronor per aktie. 

Ovrigt 

Preferensaktierna ska i ovrigt inte medfora nagon ratt till utdelning eller skiftesandel. 

Omvandling av aktier 
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Preferensaktier ska pa begaran av agare till sadana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling 
ska endast kunna ske under forutsattning att ingen hojning av utdelningsbegransningen avseende Stam 
D aktier ar ikraft. Begaran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier 
som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begaran inte omfattar hela innehavet, vilka 
Preferensaktier omvandlingen avser, ska goras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmala omvandlingen 
till Bolagsverket for registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen ar verkstalld nar registrering 
skett samt antecknats i avstamningsregistret, 

Inlosen av Preferensaktier 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan fran och med ar 2031 aga rum efter 
beslut av bolagsstamma genom inlosen av preferensaktier enligt foljande grunder. 

Bolagsstarnrnan bestammer det antal preferensaktier som varje gang ska inlosas. Vilka preferensaktier 
som ska inlosas bestams genom lottning. Om beslutet bitrads av samtliga preferensaktieagare kan dock 
stamman besluta vilka preferensaktier som ska inlosas, 

Innehavare av till inlosen bestamd preferensaktie ska vara skyldig att tre manader efter det att denne 
underrattats om inlosningsbeslutet motta losen for aktien med ett belopp beraknat som summan av 400 
kronor plus Innestaende Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande pa Innestaende 
Belopp belopande Upprakningsbelopp till och med den dag da lcsenbeloppet forfaller till betalning). 
Fran den dag losenbelcppet forfaller till betalning upphor all ranteberakning dara. 

Aktieagarens foretradesratt 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska 
innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha foretradesratt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i forhallande till det antal aktier av samma slag som innehavaren forut ager (primar 
foretradesratt). Aktier som inte tecknas med primar foretradesratt ska erbjudas samtliga aktieagare till 
teckning (subsidiar foretradesratt). Om salunda erbjudna aktier inte racker for den teckning som sker 
med subsidiar foretradesratt, ska aktiema fordelas mellan tecknama i forhallande till det sammanlagda 
antal aktier de forut ager i bolaget, oavsett huruvida deras aktier ar Stamaktier eller Preferensaktier. I 
den man detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fordelningen ske genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam 
D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieagare, oavsett om deras aktier ar Stamaktier eller 
Preferensaktier, ha foretradesratt att teckna nya aktier i forhallande till det antal aktier de forut ager. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler ska aktieagarna ha foretradesratt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gallde 
de aktier som kan komma att nytecknas pa grund av teckningsoptionerna respektive foretradesratt att 
teckna konvertibler som om emissionen gallde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 

Vad som ovan sagts ska inte innebara nagon inskrankning i mojligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt, 

Okning av aktiekapitalet genom fondemission, och dar nya aktier ska ges ut, far endast ske genom 
utgivande av stamaktier, varvid, om bade stamaktier av serie A och serie D tidigare utgivits, det 
inbordes forhallandet mellan de stamaktier av serie A och serie D som ges ut genom fondemissionen 
och redan utgivna stamaktier av serie A och serie D ska vara oforandrat, Darvid galler att endast 
stamaktieagarna har ratt till de nya aktierna. Finns bade stamaktier av serie A och serie D utgivna 
fordelas fondaktiema mellan stamaktieagarna i forhallande till det antal stamaktier av samma aktieslag 
som de fdrut ager. Fondemission far dock aven ske genom utgivande av preferensaktier till agare av 
stamaktier varvid fondaktierna ska fdrdelas mellan stamaktieagarna i fdrhallande till det totala antal 
stamaktier som de forut ager. Det fdregaende ska inte innebara nagon inskrankning i mojligheten att 
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besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig 
andring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 6 Styrelse och revisorer 

Styrelsen bestar av 3 - 10 ledarnoter utan suppleanter. Den valjs arligen pa arsstamman for tiden intill 
<less nasta arsstamma har hallits. 1 - 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag valjs pa arsstamman 
for tiden intill slutet av den forsta arsstamma som halls efter valet. 

§ 7 Kallelse 

Kallelse till bolagsstarnma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen halls tillganglig pa bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att 
kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 
Kallelse till arsstamma samt kallelse till extra bolagsstarnma dar en fraga om andring av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfardas tidigast sex veckor och senast fyra veckor fore 
stamman. Kallelse till annan extra bolagsstamrna ska utfardas tidigast sex veckor och senast tre veckor 
fore stamrnan. 
For att fa delta i bolagsstamma ska aktieagare anmala sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stamman. 
Aktieagare far vid bolagsstarnman medfora ett eller tva bitraden, dock endast om aktieagaren anmalt 
detta enligt foregaende stycke. 

§ 8 Arsstlimman 

Arsstamma halls arligen inom 6 manader efter rakenskapsarets utgang. Pa arsstamman ska foljande 
arenden forekomma. 

1. Val av ordforande vid stamman. 
2. Upprattande och godkannande av rostlangd. 
3. Godkannande av dagordning. 
4. Val av en eller tva protokolljusterare. 
5. Provning av om stamman blivit behorigen sammankallad. 
6. Foredragning av framlagd arsredovisning och revisionsberattelse samt, i forekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse. 
7. Beslut 
a) om faststallande av resultatrakning och balansrakning samt, i forekommande fall, 

koncernresultatrakning och koncernbalansrakning. 
b) om dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen, och 
c) om ansvarsfrihet at styrelseledamoter och verkstallande direktor nar sadan forekornmer. 
8. Faststallande av styrelse- och revisorsarvoden. 
9. Val av styrelse och, i forekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 
10. Annat arende som ankommer pa stamman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Yid stamman ma envar rostberattigad rosta for hela antalet av honom agda och foretradda aktier, utan 
begransning i rostetalet. 

§ 9 Rakenskapsar 

Bolagets rakenskapsar ar O 101 - 1231. 

§ 10 Avstamningsforbehall 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstamningsregister enligt lagen ( 1998: 14 79) om 
vardepapperscentraler och kontoforing av finansiella instrument. 
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STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION I SAMBAND MED 
FORVARV AV SEGLORA FASTIGHETS AB 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") foreslar att extra bolagsstamrnan den 
15 oktober 2020 beslutar om kvittningsemission i enlighet med styrelsens forslag enligt villkoren 
nedan. Syftet med emissionen ar att forvarva samtliga aktier i Seglora Fastighets AB. 

1. Bolagets aktiekapital kan okas med hogst 375 000 kronor genom nyemission av hogst 
3 750 000 stamaktier av Serie A. 

2. Ratt att teckna sig for aktierna ska tillkomma Trenas Forvaltning AB, org. nr 556660- 
1141. 

3. Teckning ska ske pa sarskild teckningslista senast den 22 oktober 2020. Styrelsen ska 
ha ratt att forlanga teckningsperioden. 

4. Teckningskursen har faststallts till 8,00 kronor per aktie. 

5. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran om 30 000 000 kronor senast 
den 22 oktober 2020. Redogorelse for kvittningsegendomen framgar av bilaga. Styrelsen 
ska ha ratt att forlanga betalningsperioden. 

6. De nya aktierna ska berattiga till utdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for 
utdelning som infaller narrnast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och blivit inforda i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken. 

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha ratt att vidta de smarre justeringar av 
ovanstaende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

8. Handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen bifogas forslaget. 

9. Skalen till avvikelsen fran aktieagarnas foretradesratt samt grunden for 
emissionskursen och syftet med emissionen utgors av att genomfora forvarvet av Seglora 
Fastighets AB. 

Stockholm i september 2020 
Odd Molly International AB (publ) 

Styrelsen 



BILAGA F 

PUNKT 9 - STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN 
ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER 

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") foreslar att extra bolagsstamman den 
15 oktober 2020 beslutar bemyndiga styrelsen att, inom ramen for gallande bolagsordning, med 
eller utan avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt, vid ett eller flera tillfallen under tiden intill 
nasta arsstamma, besluta om okning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A 
aktier och/eller Stam D aktier och/eller Preferensaktier enligt nedan: 

1. Nyemission med stod av bemyndigandet far ske av sa manga aktier som sammanlagt 
motsvarar en okning av aktiekapitalet om hogst 50 procent, baserat pa det totala 
aktiekapitalet i Bolaget efter att av Bolaget beslutade nyemissioner registrerats av 
Bolagsverket (vilket beraknas uppga till totalt 5 209 576 kronor). 

2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med 
kvittningsratt eller pa villkor som foljer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

3. Nyemission beslutad med stod av bemyndigandet som sker med avvikelse fran 
aktieagarnas foretradesratt ska ske till marknadsmassig teckningskurs. Vid 
nyemissioner av Stam D aktier och/ eller Preferensaktier som sker med avvikelse fran 
aktieagarnas foretradesratt och som tecknas kontant far dock marknadsmassig 
emissionsrabatt ges. Vid foretradesemissioner ska marknadsmassig emissionsrabatt 
ges. 

Syfte 

Syftet med bemyndigandet ar att oka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens 
handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse fran aktieagarnas 
foretradesratt ska skalet vara att mojliggora extern kapitalanskaffning for finansiering av 
Bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av Bolagets produkter respektive 
immateriella rattigheter och/ eller forvarv av andra foretag eller verksamheter. 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieagare med 
minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid 
arsstamman. 

Stockholm i september 2020 
Odd Molly International AB (publ) 

Styrelsen 


