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Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly 
International AB (publ) den 15 oktober 2020  

Extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) avhölls den 15 oktober 2020, 
varvid följande beslut fattades.  
 
Stämman beslutade att godkänna av styrelsen föreslagna ändringar av bolagsordningen.  
 
Stämman beslutade om kvittningsemission till säljaren av aktierna i Installatören 
Fastighets AB respektive Seglora Fastighets AB. Som en del av vederlagen för förvärven 
ska högst 3 750 000 stamaktier av Serie A i Odd Molly emitteras till Trenäs Förvaltning AB. 
Teckningskursen ska fastställas till 8,00 kronor per aktie. Tillträde av förvärven förväntas 
ske omkring den 22 oktober 2020. Kvittningsemissionen innebär en ökning av Odd Mollys 
aktiekapital med högst 375 000 kronor genom nyemission av högst 3 750 000 aktier. 
 
Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande 
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 
besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd 
av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 50 procent, baserat 
på det totala aktiekapitalet i bolaget efter att av bolaget beslutade nyemissioner 
registrerats av Bolagsverket (vilket beräknas uppgå till 5 209 576 kronor). 
 
Information i anledning av extra bolagsstämman och styrelsens fullständiga förslag finns 
tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats https://corporate.oddmolly.com/.   
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20  

 

Om Odd Molly 
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept 
under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via 
egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En 
ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets 
webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för 
secondhand-mode samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq 
Stockholm, small cap. 
 

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 
www.oddmolly.com 

 
Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. 

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera 
på det, gå till www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter". 
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