Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Odd
Molly International AB (publ), org.nr 5566276241, fredagen den 22 oktober 2021.

1

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN M.M
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens
ordförande Patrik Tillman till ordförande vid stämman.
Noterades att advokaten Patrik Essehorn tjänstgjorde som protokollförare.
Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor,
innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning.
Kallelsen bifogas som Bilaga A.
Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga B.
En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som
omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga C, vari framgår de uppgifter som anges i
26 § i ovan angivna lag (2020:198).
Det antecknades vidare att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i
kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den
föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag
av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av
justeringspersonerna, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga D.

3

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till
stämman.
Det antecknades att de fullständiga förslagen från styrelsen och valberedningen inklusive
redogörelser och yttranden, års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020
samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod

för bolagsstyrning var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget
och på bolagets hemsida.
4

VAL AV JUSTERINGPERSONER
Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Rutger Arnhult och Ilija Batljan att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera
röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i protokollet.

5

PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD
Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar
den 24 september 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23
september 2021 samt att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 24
september 2021.
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sex ledamöter.

7

VAL AV NY STYRELSELEDAMOT
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av
nästa årsstämma välja Bengt Kjell till ny styrelseledamot. Styrelsen ska i övrigt vara
oförändrad.

8

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att nyvald styrelseledamot,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att om styrelsen utser
en vice ordförande ska denne erhålla ett extra arvode om 35 000 kronor för tiden intill
nästa årsstämma. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

9

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE FÖRETAGSNAMN
OCH VERKSAMHET
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga E, om ändring av bolagets
bolagsordning avseende företagsnamn och verksamhetsföremål.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

10

BESLUT OM UTDELNING AV BOLAGETS AKTIER I WE ARE SPIN DYE (WRSD) AB
(PUBL)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga F, om utdelning av bolagets
aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, (”WRSD”) till Bolagets
aktieägare pro rata per avstämningsdagen.
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för
utdelningen.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 50 procent
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

11

BESLUT OM KONTANT NYEMISSION AV EN STAM A AKTIE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga G, om kontant nyemission
av en (1) Stam A aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

12

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE NYTT AKTIESLAG
OCH OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga H, om ändring av bolagets
bolagsordning avseende nytt aktieslag genom införande av Stam B aktier och om
omvandlingsförbehåll.
Det antecknades att samtliga befintliga aktier i bolaget är Stam A aktier.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

13

BESLUT OM I) MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL, II) ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER, OCH III)
FONDEMISSION AV STAM B AKTIER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga I, om i) minskning av
bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal
aktier, och iii) fondemission av Stam B aktier.
Det antecknades att avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 12 november 2021
och att de nya Stam B aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Det antecknades att besluten under punkt 13 i) - iii) biträddes av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var
företrädda vid stämman.

14

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE ANTAL AKTIER M.M.
OCH BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:10 (S.K. OMVÄND SPLIT)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J, om sammanläggning av
aktier (s.k. omvänd split) 1:10 samt att ändra bolagsordningens gränser avseende antal
aktier.
Bolagsordningens nya lydelse framgår i dess helhet av Bilaga K.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

15

BESLUT OM INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2021/2025
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga L, om införande av
Incitamentsprogram 2021/2025 genom i) emission av teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget Logistea AB (under namnändring till Logistea Förvaltning AB), org.nr
559308-0657 och ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och
kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

16

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION
AV AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga M.
Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

17

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE
JUSTERINGAR AV BESLUTEN
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den
styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de
på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av
besluten.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Ordförande:

Patrik Essehorn

Patrik Tillman

Justeras:

Justeras:

Rutger Arnhult

Ilija Batljan

BILAGA A

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till extra bolagsstämma
fredagen den 22 oktober 2021.
Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen
beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta
innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och
att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den
ordning som föreskrivs nedan.
Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som
dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 oktober
2021;
dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken
”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 21
oktober 2021.
Vänligen observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin
poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen
den 14 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som
genomförts senast måndagen den 18 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av
aktieboken.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
bolagets webbplats https://corporate.oddmolly.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till
stämman.
Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen
den 21 oktober 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Odd Molly International
AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Odd Molly International AB – poströstning” i
ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom
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verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/.
Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 21 oktober 2021.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s.
poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.
Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
https://corporate.oddmolly.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 79 736 599 Stam A aktier tillika röster i bolaget.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Fastställande av styrelsearvode.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet.
10. Beslut om utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
11. Beslut om kontant nyemission av en Stam A aktie.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.
13. Beslut om i) minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende
aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av Stam B aktier.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och beslut om sammanläggning
av aktier 1:10 (s.k. omvänd split).
15. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2025.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
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Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 1
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen Patrik Tillman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen
istället anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB,
baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.
Val av justeringspersoner, punkt 4
Styrelsen föreslår Rutger Arnhult och Ilija Batljan, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den
eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i
protokollet.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 6
Valberedningen, bestående av Christina Tillman (utsedd av Kattvik Financial Services AB tillika
valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (utsedd på grund av ägande genom eget bolag), och Ilija
Batljan (utsedd på grund av ägande genom eget bolag), föreslår att styrelsen ska bestå av sex
ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Val av ny styrelseledamot, punkt 7
Valberedningen föreslår att Bengt Kjell ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa
ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice
VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen. Under en period var han
även tillförordnad VD för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i
fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag
styrelseordförande för Amasten Fastighets AB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i
Industrivärden.
Fastställande av styrelsearvode, punkt 8
Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla
ett arvode om 75 000 kronor.
Om styrelsen utser en vice ordförande föreslår valberedningen att denne ska erhålla ett extra arvode
om 35 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete
utgår ingen ytterligare ersättning.
Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 960 000 kronor.

Ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet, punkt 9
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Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets
företagsnamn ändras till Logistea AB.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Odd Molly

Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget

International AB. Bolaget ska vara publikt

ska vara publikt (publ).

(publ).
Styrelsen föreslår att stämman, för det fall att företagsnamnet Logistea AB inte är möjligt att registrera
hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Logistea Properties AB och
i andra hand till OM Logistic Properties AB, och att konsekvensändra 1 § i bolagsordningen i enlighet
med härmed.
Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos
Bolagsverket.
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra verksamhetsföremålet i § 3 i bolagsordningen
enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 3 Verksamhet

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med design

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom

och försäljning av kläder och accessoarer samt,

dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och

direkt eller indirekt genom koncernbolag,

försälja fastigheter samt bedriva därmed

bedriva köp, försäljning och förvaltning av

förenlig verksamhet.

fastigheter ävensom idka därmed förenlig
verksamhet.
Utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), punkt 10
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att stämman beslutar
att dela ut Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org. nr 556961-6815,
(”WRSD”) till Bolagets aktieägare pro rata per avstämningsdagen. Styrelsen föreslås bemyndigas att
fastställa avstämningsdag för utdelningen.
10,261 aktier i Bolaget (oberoende av aktieslag) kommer ge rätt till en (1) aktie i WRSD. Endast hela
aktier i WRSD kommer att delas ut till aktieägare i Odd Molly. För de aktieägare i Odd Molly som på
avstämningsdagen inte innehar sådant antal aktier i Odd Molly som är jämnt delbart med 10,262,
kommer det över- eller understigande antalet aktier i WRSD som inte går att dela ut att säljas på Nordic
SME på Bolagets bekostnad. Försäljningslikviden kommer att fördelas proportionerligt mellan de

1
2

10,26248301418404
10,26248301418404
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berörda aktieägarna i Odd Molly, baserat på den andel av en aktie i WRSD som sådan respektive
aktieägare i Odd Molly annars skulle ha erhållit. Utbetalning sker till det avkastningskonto som är
anslutet till det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är
felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning till den depå eller det VP-konto där aktierna i Odd
Molly finns registrerade. Utbetalningen beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021. Om innehavet
är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.
Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för
utdelningen av aktierna till Odd Mollys aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Odd
Molly uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247 kronor,
vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.
Per den 31 december 2020 uppgick Odd Mollys fria egna kapital till 388 922 749 kronor. Inget beslut
om utdelning i Bolaget har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och
inga förändringar i det bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt
17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen begränsas. Det finns således utrymme i det disponibla
beloppet för förestående utdelningsförslag och efter stämmans beslut om utdelning av Bolagets aktier i
WRSD i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 §
första stycket till 230 420 502 kronor.
Utdelningen av aktierna i WRSD bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex
Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag
under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska
skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i
moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).
Stämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagandet av de majoritetsregler som anges i 7 kap.
40 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Aktieägare
representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förbundit sig eller lämnat sin
avsikt att vid stämman rösta i enlighet med styrelsens förslag i denna punkt.
Kontant nyemission av en Stam A aktie, punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 0,1 kronor genom en kontant nyemission av
en (1) ny Stam A aktie. Aktien ska emitteras till kvotvärdet, 0,1 kronor. Teckningsberättigad för den nya
aktien ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Mangold Fondkommission. Teckning
och betalning ska ske senast den 26 oktober 2021.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att
emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen
fondemission enligt punkten 13 nedan samt sammanläggning enligt punkten 14 nedan.
Den nya aktien ska direkt berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll, punkt 12
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För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare föreslår styrelsen
att ett nytt aktieslag, Stam B aktier, införs i bolagsordningen. Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen
är samtliga utgivna aktier i bolaget Stam A aktier. Stam B aktierna har samma ekonomiska rättigheter
som befintliga Stam A aktier, men endast 1/10 röst per aktie. Stam A aktier har en (1) röst per aktie.
Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om
aktieslag i § 5 ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Aktier

§ 5 Aktier

Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade

Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade

Stam A, Stam D respektive Preferensaktier.

Stam A, Stam B, Stam D respektive

Stam A aktier och Stam D aktier betecknas

Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier

nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A

och Stam D aktier betecknas nedan

aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie

gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie

respektive Preferensaktie berättigar till en

berättigar till en röst. Varje Stam B aktie, Stam

tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till

D aktie respektive Preferensaktie berättigar till

ett belopp motsvarande högst 100 procent av

en tiondels röst. Samtliga aktieslag får

aktiekapitalet.

emitteras till ett belopp motsvarande högst 100
procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan

Vinstutdelning på Stamaktier

företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning

Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad

beslutas ska följande gälla:

som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan
företrädesrätt sinsemellan.

•

Stam D aktier har rätt till fem gånger

Om utdelning beslutas ska följande gälla:

utdelningen på Stam A aktier, dock
högst två kronor per aktie och år.

•

Om utdelningen per Stam D aktie understiger
två kronor ska utdelningsbegränsningen om två
kronor höjas så att det belopp med vilket
utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig
utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två
kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A
aktie ska göras i antingen en betalning eller i
fyra lika stora delbetalningar för vilka

Stam A aktier och Stam B aktier har rätt
till samma utdelning per aktie.

•

Stam D aktier har rätt till fem gånger
den sammanlagda utdelningen på
Stam A aktier och Stam B aktier, dock
högst två kronor per aktie och år.

Om utdelningen per Stam D aktie understiger
två kronor ska utdelningsbegränsningen om två
kronor höjas så att det belopp med vilket
utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig
utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
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avstämningsdagen ska vara den sista vardagen

utdelningsbegränsningen ska återgå till två

i juni, september, december och mars.

kronor.

Utbetalning av utdelning avseende Stam D

Utbetalning av utdelning avseende Stam A

aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.

aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en

Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning

betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för

ska vara den sista vardagen i juni, september,

vilka avstämningsdagen ska vara den sista

december och mars, med första

vardagen i juni, september, december och

avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie

mars.

den sista vardagen i december 2020.

Utbetalning av utdelning avseende Stam D
aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning
ska vara den sista vardagen i juni, september,
december och mars.

Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar att
ändra sista stycket i § 5 enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission,

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission,

och där nya aktier ska ges ut, får endast ske

och där nya aktier ska ges ut, får endast ske

genom utgivande av stamaktier, varvid, om

genom utgivande av stamaktier, varvid, om

både stamaktier av serie A och serie D tidigare

Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D

utgivits, det inbördes förhållandet mellan de

aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet

stamaktier av serie A och serie D som ges ut

mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och

genom fondemissionen och redan utgivna

Stam D aktier som ges ut genom

stamaktier av serie A och serie D ska vara

fondemissionen och redan utgivna Stam A

oförändrat. Därvid gäller att endast

aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska

stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna.

vara oförändrat. Därvid gäller att endast

Finns både stamaktier av serie A och serie D

stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna.

utgivna fördelas fondaktierna mellan

Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller

stamaktieägarna i förhållande till det antal

Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna

stamaktier av samma aktieslag som de förut

mellan stamaktieägarna i förhållande till det

äger. Fondemission får dock även ske genom

antal stamaktier av samma aktieslag som de

utgivande av preferensaktier till ägare av

förut äger. Fondemission får dock även ske

stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas

genom utgivande av Preferensaktier till ägare

mellan stamaktieägarna i förhållande till det

av Stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas

totala antal stamaktier som de förut äger. Det

mellan stamaktieägarna i förhållande till det

föregående ska inte innebära någon

totala antal Stamaktier som de förut äger. Det

inskränkning i möjligheten att besluta om

föregående ska inte innebära någon
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fondemission utan utgivande av nya aktier, eller

inskränkning i möjligheten att besluta om

att genom fondemission, efter erforderlig

fondemission utan utgivande av nya aktier, eller

ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt

att genom fondemission, efter erforderlig

slag.

ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av Stam B aktier i punkt 13 iii) nedan föreslår styrelsen
att ett nytt omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen samt att det nuvarande omvandlingsförbehållet
utgår. Styrelsen föreslår att stycket under rubriken ”Omvandling av aktier” i § 5 i bolagsordningen ändras
enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Preferensaktier ska på begäran av ägare till

Stam A aktier ska på begäran av ägare till

sådana aktier omvandlas till Stam D aktier.

sådana aktier omvandlas till Stam B aktier.

Omvandling ska endast kunna ske under

Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig

förutsättning att ingen höjning av

och ange det antal Stam A aktier som ska

utdelningsbegränsningen avseende Stam D

omvandlas till Stam B aktier samt om begäran

aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som

inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier

ska vara skriftlig och ange det antal

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.

Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D

Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha

aktier samt, om begäran inte omfattar hela

kommit styrelsen tillhanda under februari

innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen

respektive augusti månad. Bolaget ska genast

avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska

anmäla omvandlingen till Bolagsverket för

genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket

registrering i aktiebolagsregistret.

för registrering i aktiebolagsregistret.

Omvandlingen är verkställd när registrering

Omvandlingen är verkställd när registrering

skett samt antecknats i avstämningsregistret.

skett samt antecknats i avstämningsregistret
Styrelsen föreslår även att andra stycket under rubriken ”Aktieägares företrädesrätt” i § 5 i
bolagsordningen ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslutar bolaget att genom kontantemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission

eller kvittningsemission ge ut endast Stam A

eller kvittningsemission ge ut endast Stam A

aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska

aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller

samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är

Preferensaktier, ska samtliga aktieägare,

Stamaktier eller Preferensaktier, ha

oavsett om deras aktier är Stamaktier eller

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande

Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya

till det antal aktier de förut äger.

aktier i förhållande till det antal aktier de förut
äger.
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Beslut om i) minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende
aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av Stam B aktier, punkt 13
Styrelsen i Odd Molly önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av Stam B aktier. Emission av
nya Stam B aktier föreslås ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission
skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket
kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten
är att Stam B aktierna ska noteras på Nasdaq Small Cap Stockholm under november 2021.
Odd Mollys styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där
hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av
en aktiekapitalsminskning.
Punkt 13 i) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande.
Bolagets aktiekapital minskas med 3 986 830 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt
eget kapital.
Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till
3 986 830 kronor fördelat på sammanlagt 79 736 600 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,05
krona.
Styrelsen lämnar i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) följande
redogörelse. Bolaget genomför i punkt 13 iii) nedan parallellt en fondemission. Fondemissionen medför
att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer återställas, varför beslutet att minska
aktiekapitalet i enlighet med denna punkt kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän
domstol. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionen på bolagets bundna egna
kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet av vad som anförts
ovan och vad beträffar fondemissionen av vad som anges under punkt 13 ii) och 13 iii) nedan.
Punkt 13 ii) Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 13 iii) nedan föreslår styrelsen att
bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.
Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar att
bolagsordningens bestämmelser om antal aktier i § 5 ändras enligt följande.
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Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.
Punkt 13 iii) Fondemission av Stam B aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt
följande.
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 39 868 300 kronor genom emission av 797 366 000 nya
Stam B aktier. En (1) Stam A aktie ska berättiga till tio (10) nya Stam B aktier. Innehav av
Preferensaktie berättigar inte till nya Stam B aktier enligt bolagsordningen.
2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 ii) ovan.
4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 12 november 2021.
5. De nya Stam B aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats
hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) – iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna punkt
är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 11 och 12 ovan.
Ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om sammanläggning av
aktier 1:10 (s.k. omvänd split), punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar
om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:10. Detta innebär att tio Stam A aktier läggs
samman till en Stam A aktie samt att tio Stam B aktier samman till en Stam B aktie.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.
För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal Stam A aktier respektive Stam B
aktier som är jämnt delbart med tio, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad
och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget avser tillämpa
detta förfarande på överskjutande Stam B aktier trots att inga sådana aktier var utgivna per
avstämningsdagen för den extra bolagsstämman.
I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att § 5 i bolagsordningen ändras såvitt avser
antalet aktier i bolaget till att vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 13 ovan.
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Införande av Incitamentsprogram 2021/ 2025, punkt 15
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
genom en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och
kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget (”Deltagarna”).
Bakgrund och motiv
Styrelsens motiv till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas
få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att bolaget förväntas kunna behålla och
rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.
Punkt 15 i) Emission av teckningsoptioner
Styrelsen för bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att bolaget emitterar högst 4 180 000
teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) Stam B aktie i bolaget.
Antalet aktier och teckningsoptioner är beräknade på antalet aktier i bolaget efter registrering av
besluten fattade vid denna extra bolagsstämma. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, OM ekonomisk och teknisk
förvaltning AB org.nr 559308-0657 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 17 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen
bemyndigas förlänga teckningstiden.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska utgöras av 125 procent av Stam B
aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs
vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med 10
december 2021 till och med 16 december 2021 enligt Nasdaq Stockholm (”Mätperioden”). Om bolaget
har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden för aktiens
genomsnittliga volymvägda betalkurs. Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst
fem (5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån.
Mätperioden ska också senareläggas för det fall att sammanslagningen av aktier (s.k. omvänd split)
enligt punkten 14 ännu inte har registrerats vid Mätperiodens start. Teckningskursen får inte vara lägre
än kvotvärdet för Stam B aktien. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande
beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med
den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Stam B aktier som tecknas med utnyttjande
av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen för
utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Euroclear. Är någon optionsinnehavare
förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska bolaget ha rätt att
medge att optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra
det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.
Det maximala antalet tillkommande Stam B aktier beräknas uppgå till högst 4 180 000 stycken
motsvarande ca 4,55 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 2,55 procent av det totala antalet
röster i bolaget, vilket motsvarar 4,98 procent av det totala antalet Stam B aktier i bolaget, förutsatt full
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teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant
fall uppgå till högst 2 090 000 kronor.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de anställda genom införandet av ett
incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till
ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att bolaget förväntas
kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla
aktieägare.
Punkt 15 ii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna
Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får
överlåta högst 4 180 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2021/2025 till Deltagarna, eller på annat
sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram
2021/2025.
Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
anställda och vissa nyckelpersoner i bolaget i enlighet med följande principer avseende
tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst
1 045 000 teckningsoptioner per Deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst
960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per Deltagare; (iii)
nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande högst 200 000
teckningsoptioner per Deltagare samt (iii) övriga anställda: högst 330 000 teckningsoptioner
motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per Deltagare.
En förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med
Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt, återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall m.m.
Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska göras av
Svalner Skatt & Transaktion. För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala
anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna till ett beräknat marknadspris
bedöms inte Incitamentsprogram 2021/2025 i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre
kostnader för upprättande och administration. Teckningsoptionerna kommer heller inte att få några
redovisningsmässiga konsekvenser. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att
påverka nyckeltal per aktie i enlighet med tillämpbar redovisningsstandard.
Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna senast före årsstämman 2022 varefter icke förvärvade
teckningsoptioner ska makuleras.
Besluten i denna punkt är villkorade av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 12, 13
och 14 ovan.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission med eller utan avvikelse
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från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma. Aktierna
ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 §
aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller
fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Preferensaktier och/eller
Stam D aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får
marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt
ges.
Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 13 och
14 ovan.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 17
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i
övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade
besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra
bolagsstämman, d.v.s. senast den 12 oktober 2021, till adress Odd Molly International AB, ”Extra
bolagsstämma”, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm eller via e-post till
bolagsstamma@oddmolly.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets
webbplats, https://corporate.oddmolly.com och på bolagets huvudkontor, Kornhamnstorg 6, 2 tr, i
Stockholm, senast fem dagar innan stämman, d.v.s. senast den 17 oktober 2021. Upplysningarna
skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.
Majoritetskrav
Stämmans beslut avseende punkterna 9, 11 - 14 och 16 är giltiga endast om beslutet biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna. Stämmans beslut avseende punkten 15 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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Övrigt
Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse inklusive samt information om
föreslagen ledamot finns tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, 2 tr, i
Stockholm, och på bolagets webbplats, https://corporate.oddmolly.com.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 - 16 ovan, inklusive styrelsens yttranden
och revisorsyttranden kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor på
Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, och på bolagets webbplats, https://corporate.oddmolly.com, senast
tre veckor före stämman. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 finns
tillgängligt hos bolaget på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Handlingarna framläggs på
stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Odd Molly
International AB:s vägnar) tillhanda senast torsdagen den 21 oktober 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga
aktier i Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, vid extra bolagsstämma fredagen
den 22 oktober 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ
nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att
poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet
och inte är återkallad.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

SIDA 1 AV 4

Gör så här:
•
•
•

•

•

•

Fyll i uppgifterna ovan.
Markera valda svarsalternativ nedan.
Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Odd Molly International AB,
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Odd Molly International AB - poströstning”
i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst
elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/.
Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv
som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten
avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska
underteckna.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.
Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i
kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten
(d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.
Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget
tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga
behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Odd Molly
International AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 21 oktober
2021. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 21 oktober 2021 genom att
kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Odd
Molly International AB – poströstning” i ämnesraden).
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats
https://corporate.oddmolly.com.
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

SIDA 2 AV 4

Extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)
fredagen den 22 oktober 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman.
1. Val av ordförande vid stämman.
Patrik Tillman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar
Ja

□

Nej

□

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja

□

Nej

□

3. Godkännande av dagordningen.
Ja

□

Nej

□

4. Val av en eller två justeringspersoner.
4.1 Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
Ja

□

Nej

□

4.2 Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
Ja

□

Nej

□

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja

□

Nej

□

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Ja

□

Nej

□

7. Val av ny styrelseledamot.
Nyval av Bengt Kjell
Ja

□

Nej

□

8. Fastställande av styrelsearvode.
Ja

□

Nej

□

9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet.
Ja

□

Nej

□

10. Beslut om utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
Ja

□

Nej

□

11. Beslut om kontant nyemission av en Stam A aktie.
Ja

□

Nej

□

12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.
Ja

□

Nej

□

13 i). Beslut om minskning av bolagets aktiekapital.
Ja

□

Nej

□

13 ii). Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.
Ja

□

Nej

□

13 iii). Beslut om fondemission av Stam B aktier.
Ja

□

Nej

□

14. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och beslut om sammanläggning av
aktier 1:10 (s.k. omvänd split).
Ja

□

Nej

□

15. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021-2025.
Ja

□

Nej

□

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Ja

□

Nej

□

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

SIDA 3 AV 4

Ja

□

Nej

□

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter,
(använd siffror):

SIDA 4 AV 4

BILAGA C

Odd Molly International AB (publ)

2021-10-22 08:14

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)
Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget

För

Röster
Emot

Ej avgivna

Totalt
41 778 272
41 778 272,0
79 736 599

52,40%

Aktier
Emot

För

% aktiekapitalet
Ej avgivna

För

Emot

1 - Val av ordförande vid stämman
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

7 965

52,385%

0,000%

2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
41 770 307,0
3 - Godkännande av dagordningen
41 770 307,0

4.1 - Val av en eller två justerare - Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

4.2 - Val av en eller två justerare - Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
41 770 307,0
6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
41 770 307,0

7 - Val av ny styrelseledamot - Nyval av Bengt Kjell
41 770 307,0
8 - Fastställande av styrelsearvode
41 770 307,0
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9 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

10 - Beslut om utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD)AB (publ)
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

11 - Beslut om kontant nyemission av en Stam A aktie
41 778 272,0

0,0

12 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

13.i - Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
41 778 272,0

0,0

13.ii - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

13.iii - Beslut om fondemission av Stam B aktier
41 778 272,0

0,0

14 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och beslut om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd split)
41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

52,387%

0,009%

0,0

41 771 272

7 000

0

52,387%

0,009%

0

0

52,395%

0,000%

0

0

52,395%

0,000%

15 - Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021-2025
41 771 272,0

7 000,0

16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
41 778 272,0
Punkter som önskas hänskjutas
Personnr
Namn
Inga punkter anmälda

0,0

0,0

Punkt/er

41 778 272

Skickad
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Odd Molly International AB (publ)

2021-10-22 08:14

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)
Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget

För

Röster
Emot

Ej avgivna

Totalt
41 778 272
41 778 272,0
79 736 599

För

Aktier
Emot

Ej avgivna

För

% av avgivna röster
Emot
Ej avgivna

För

% av företrädda aktier
Emot
Ej avgivna

För

% aktiekapitalet
Emot
Ej avg./för.

1 - Val av ordförande vid stämman
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
41 770 307,0
3 - Godkännande av dagordningen
41 770 307,0

4.1 - Val av en eller två justerare - Rutger Arnhult, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

4.2 - Val av en eller två justerare - Ilija Batljan, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
41 770 307,0
6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
41 770 307,0

7 - Val av ny styrelseledamot - Nyval av Bengt Kjell
41 770 307,0
8 - Fastställande av styrelsearvode
41 770 307,0

9 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

10 - Beslut om utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD)AB (publ)
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

11 - Beslut om kontant nyemission av en Stam A aktie
41 778 272,0

0,0

12 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

13.i - Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
41 778 272,0

0,0

13.ii - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272
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13.iii - Beslut om fondemission av Stam B aktier
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

14 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och beslut om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd split)
41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

99,983%

0,017%

0,000%

99,983%

0,017%

0,000%

52,387%

0,009%

47,605%

0,0

41 771 272

7 000

0

99,983%

0,017%

0,000%

99,983%

0,017%

0,000%

52,387%

0,009%

47,605%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

15 - Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021-2025
41 771 272,0

7 000,0

16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272
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Odd Molly International AB (publ)

2021-10-22 08:14

Postal votes - final outcome (26§ 2020:198)
Present shares
Present votes
Issued share capital

For

Votes
Against

Not voted

Total
41 778 272
41 778 272,0
79 736 599

Shares
Against

For

% of issued share capital
For
Against

Not voted

1-0
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

52,385%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

2-0
3-0
4.1 - 0
4.2 - 0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
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10 - 0
41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

52,387%

0,009%

41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

52,387%

0,009%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

52,395%

0,000%

11 - 0
12 - 0
13.i - 0
13.ii - 0
13.iii - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
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Odd Molly International AB (publ)

2021-10-22 08:14

Postal votes - final outcome (26§ 2020:198)
Present shares
Present votes
Issued share capital

For

Votes
Against

Not voted

Total
41 778 272
41 778 272,0
79 736 599

For

Shares
Against

Not voted

For

% of given votes
Against
Not voted

For

% present shares
Against
Not voted

For

% of issued share capital
Against
No vot./rep.

1-0
41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 770 307,0

0,0

7 965,0

41 770 307

0

7 965

100,000%

0,000%

0,019%

99,981%

0,000%

0,019%

52,385%

0,000%

47,615%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

2-0
3-0
4.1 - 0
4.2 - 0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13.i - 0
13.ii - 0
13.iii - 0
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41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

99,983%

0,017%

0,000%

99,983%

0,017%

0,000%

52,387%

0,009%

47,605%

41 771 272,0

7 000,0

0,0

41 771 272

7 000

0

99,983%

0,017%

0,000%

99,983%

0,017%

0,000%

52,387%

0,009%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

41 778 272,0

0,0

0,0

41 778 272

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

52,395%

0,000%

47,605%

14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
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I publicerat protokoll från årsstämman är Bilaga D ”Röstlängd” utelämnad.

BILAGA E

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE
FÖRETAGSNAMN OCH VERKSAMHET (PUNKT 9)
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att extra bolagsstämman
den 22 oktober 2021 beslutar att ändra § 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets
företagsnamn ändras till Logistea AB.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

§ 1 Företagsnamn

Bolagets

företagsnamn

är

Odd

Molly

International AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget
ska vara publikt (publ).

Styrelsen föreslår att stämman, för det fall att företagsnamnet Logistea AB inte är möjligt att registrera
hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Logistea Properties AB
och i andra hand till OM Logistic Properties AB, och att konsekvensändra 1 § i bolagsordningen i
enlighet med härmed.
Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos
Bolagsverket.
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra verksamhetsföremålet i § 3 i bolagsordningen
enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 3 Verksamhet

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med design och

Bolaget

försäljning av kläder och accessoarer samt,

dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och

direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva

försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig

köp, försäljning och förvaltning av fastigheter

verksamhet.

ska,

direkt

eller

indirekt

genom

ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A.
Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A

Org.nr: 556627-6241

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta,
utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 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 berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en
tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent
av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning
beslutas ska följande gälla:
• Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock högst två
kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om
två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i
fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i
juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D
aktie den sista vardagen i december 2020.
Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt
framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig 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 på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor
varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag.
Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april,
10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara
närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan
allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag
(sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag,
midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående Belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning
understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat
belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske.
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om en
procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då
utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett
någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att
bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller
annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till
omräknas för att återspegla denna förändring.

Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur
bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle
erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till
ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna
tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.
Omvandling av aktier
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier.
Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende Stam D aktier är i kraft. Begäran om omvandling, som ska vara
skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om
begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras
hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten
Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp
till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet
förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär

företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda
antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller
Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier,
ska fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A
aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas
på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast
ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie D
tidigare utgivits, det inbördes förhållandet 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 oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna.
Finns både stamaktier av serie A och serie D utgivna fördelas fondaktierna mellan
stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut
äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av
stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det
totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier,
eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier
av nytt slag.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman
för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat
revisionsbolag väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma
som hålls efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma

samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre
veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid
bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta
enligt föregående stycke.

§ 8 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt,
i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt,
i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA F

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV BOLAGETS AKTIER I WE ARE
SPIN DYE (WRSD) AB (PUBL) (PUNKT 10)
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”)
föreslår att extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i
We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org. nr 556961-6815, (”WRSD”) till Bolagets aktieägare pro
rata per avstämningsdagen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för
utdelningen.
10,261 aktier i Bolaget (oberoende av aktieslag) kommer ge rätt till en (1) aktie i WRSD. Endast hela
aktier i WRSD kommer att delas ut till aktieägare i Odd Molly. För de aktieägare i Odd Molly som på
avstämningsdagen inte innehar sådant antal aktier i Odd Molly som är jämnt delbart med 10,262,
kommer det över- eller understigande antalet aktier i WRSD som inte går att dela ut att säljas på
Nordic SME på Bolagets bekostnad. Försäljningslikviden kommer att fördelas proportionerligt mellan
de berörda aktieägarna i Odd Molly, baserat på den andel av en aktie i WRSD som sådan respektive
aktieägare i Odd Molly annars skulle ha erhållit. Utbetalning sker till det avkastningskonto som är
anslutet till det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Om avkastningskonto saknas,
är felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning till den depå eller det VP-konto där aktierna i
Odd Molly finns registrerade. Utbetalningen beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021. Om
innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.
Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för
utdelningen av aktierna till Odd Mollys aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler.
Odd Molly uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247
kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna, motsvarande cirka
1,993 kronor per aktie i Bolaget. Det verkliga värdet av aktierna i WRSD kan komma att skilja sig från
det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning.
Per den 31 december 2020 uppgick Odd Mollys fria egna kapital till 388 922 749 kronor. Inget beslut
om utdelning i Bolaget har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020
och inga förändringar i det bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt
17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen begränsas. Det finns således utrymme i det disponibla
beloppet för förestående utdelningsförslag och efter stämmans beslut om utdelning av Bolagets aktier
i WRSD i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap.
3 § första stycket till 230 420 502 kronor.
Utdelningen av aktierna i WRSD bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex
Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag
under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska
skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i
moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).
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10,26248301418404
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10,26248301418404

3

1,987822994710083

Stämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagandet av de majoritetsregler som anges i 7 kap.
40 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förbundit sig
eller lämnat sin avsikt att vid stämman rösta i enlighet med styrelsens förslag i denna punkt.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga A. Revisorsyttrande och
övriga handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga B.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.
STYRELSEN FÖR ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL):S MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT
18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM
UTDELNING AV BOLAGETS SAMTLIGA AKTIER I WE ARE SPIN DYE AB (PUBL)
Bakgrund
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har
föreslagit att extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i We
aRe SpinDye (WRSD) AB (publ), org. nr 556961-6815, (”WRSD”) till Bolagets aktieägare pro rata per
avstämningsdagen.
Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för
utdelningen av aktierna till Odd Mollys aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Odd
Molly uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247 kronor,
vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna, motsvarande cirka 1,994 kronor per
aktie i Bolaget. Det verkliga värdet av aktierna i WRSD kan komma att skilja sig från det bokförda värdet
vid tidpunkten för utdelning.
Per den 31 december 2020 uppgick Odd Mollys fria egna kapital till 388 922 749 kronor. Inget beslut om
utdelning i Bolaget har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och inga
förändringar i det bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt 17 kap. 3 §
första stycket aktiebolagslagen begränsas. Det finns således utrymme i det disponibla beloppet för
förestående utdelningsförslag och efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av Bolagets aktier i
WRSD i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 §
första stycket till 230 420 502 kronor. För det fall det verkliga värdet av aktierna i WRSD vid tidpunkten för
utdelning har stigit i sådan utsträckning att det bokförda värdet av utdelningen överstiger 388 922 749
kronor, kan och kommer inte Bolaget inte genomföra utdelningen.
Yttrande
Styrelsen lämnar härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret
2020. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara betryggande
i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att
påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt.
Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med
avseende på likviditeten som oväntade händelser.
Styrelsen anser att Bolaget och koncernen har förutsättningar för att ta framtida affärsrisker och även tåla
eventuella förluster. Verkställande av förslaget kommer inte att negativt påverka Bolagets och koncernens
förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer. Utöver
det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets
och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för Bolaget som gör att
förslaget inte framstår som försvarligt.
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1,987822994710083.

Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket
aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Styrelsen anser sammantaget att den föreslagna utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vid styrelsens
bedömning har hänsyn tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på
koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen av Bolagets samtliga aktier i
WRSD är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm i september 2021
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen

Bilaga B.

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §, 13 KAP. 6 §, 12 KAP. 7 § SAMT 14 KAP.
8 § AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att extra
bolagstämman den 22 oktober 2021 beslutar att Bolaget bl.a. genomför följande:
•

utdelning av Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till de befintliga
aktieägarna i Bolaget (oberoende av aktieslag),

•

en kontant nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

•

minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget
kapital,

•

en fondemission av Stam B aktier till ägare av Stam A aktier, och

•

en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga och ledande befattningshavare,
nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Med anledning av ovan lämnar Bolaget härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 §, 13 kap. 6 §,
12 kap. 7 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda
balans- och resultaträkningarna, den 16 april 2021, har de händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets ställning inträffat som framgår nedan:
-

Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD
genom vilken aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By ska
överlåtas till WRSD mot vederlag i form av aktier i WRSD.

-

Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari
2021. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet
emitterades totalt 926 735 nya Stam A aktier.

-

Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har
arbetat inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för
koncernens ekonomi och rapportering.

-

Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende
förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde
om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och
planeras färdigställas under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter
färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga
hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper
med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del i att finansiera affären beslutade styrelsen i
Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 Stam A aktier till
teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt 39 MSEK före
transaktionskostnader.

-

Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två
intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är
obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är
bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000

kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och
genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.
-

Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB
(Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd
Molly International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.

-

Den 1 juli tillträdde Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var
tidigare Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent
ansvara för transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.

-

Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt
sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn.
Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det
underliggande överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är
nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt
driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd omkring sex år.

-

Den 31 augusti meddelades att Odd Molly tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga
logistikfastighet i Viared Borås med 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande
överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha
en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning
med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5
MSEK.

-

Den 10 september meddelades att Odd Molly rekryterat fem nya medarbetare med
fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktion. Cecilia Gynnerstedt börjar som
redovisningschef. Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Klara Jebsen och Carolina
Levy börjar som fastighetsekonomer. Petter Backman börjar som finanscontroller. Samtliga
nya medarbetare börjar sina roller under 2021.

-

Den 17 september meddelades att Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande
efter genomförd förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att
Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag
inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en
”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk.

-

Den 20 september meddelades att Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och
Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders beräknas tillträda sina
nya roller senast under december 2021.

Några beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan årsredovisningen lämnades den 16 april 2021
och inte heller har några förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december
2020.
_____________________
Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
(2005:551) ö ver styrelsens redogö relse och fö rslag vid
efterutdelning
Till bolagsstämman i Odd Molly International AB, org.nr 556627-6241
Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 2021-09-30.
Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen
och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram
redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och
utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och
har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information
i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de
bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i
enlighet med styrelsens förslag.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
och får inte användas för något annat ändamål.
Täby den 30 september 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor

BILAGA G

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONTANT NYEMISSION AV EN STAM A AKTIE
(PUNKT 11)
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att extra bolagsstämman
den 22 oktober 2021 beslutar om nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att
emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen
fondemission samt sammanläggning av aktier enligt punkterna 13 och 14 vid den extra
bolagsstämman.
Nyemissionen ska ske på följande villkor.
(i)

Bolagets aktiekapital ska ökas med 0,1 kronor genom att en (1) Stam A aktier emitteras.

(ii)

Teckningskursen ska vara 0,1 kronor, dvs aktiens kvotvärde.

(iii)

Rätten att teckna den nyemitterade aktien ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Mangold Fondkommission.

(iv)

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra fondemission samt
sammanläggning av aktier i enlighet med förslag till beslut vid punkterna 13 och 14 vid den
extra bolagsstämman.

(v)

Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 26 oktober 2021.

(vi)

Tecknad och tilldelad aktie ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnota, dock
senast den 26 oktober 2021.

(vii)

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

(viii)

Den nya aktien ska direkt berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och
blivit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(ix)

Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen.

(x)

Redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga A
och yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga B.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §, 13 KAP. 6 §, 12 KAP. 7 § SAMT 14 KAP. 8 §
AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att extra
bolagstämman den 22 oktober 2021 beslutar att Bolaget bl.a. genomför följande:
•

utdelning av Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till de befintliga
aktieägarna i Bolaget (oberoende av aktieslag),

•

en kontant nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

•

minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital,

•

en fondemission av Stam B aktier till ägare av Stam A aktier, och

•

en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga och ledande befattningshavare,
nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Med anledning av ovan lämnar Bolaget härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 §, 13 kap. 6 §, 12
kap. 7 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balansoch resultaträkningarna, den 16 april 2021, har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning
inträffat som framgår nedan:
-

Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD genom
vilken aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By ska överlåtas till
WRSD mot vederlag i form av aktier i WRSD.

-

Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari 2021.
Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet
emitterades totalt 926 735 nya Stam A aktier.

-

Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har arbetat
inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för koncernens ekonomi
och rapportering.

-

Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv
av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167
MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas
under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om
totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett
driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del
i att finansiera affären beslutade styrelsen i Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission
om totalt 2 166 667 Stam A aktier till teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt
39 MSEK före transaktionskostnader.

-

Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande
fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med
möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt

uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett
underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med
ett driftnetto om 5,3 MSEK.
-

Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB
(Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd Molly
International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.

-

Den 1 juli tillträdde Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var tidigare
Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent ansvara för
transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.

-

Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt sex
fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har
en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det underliggande överenskomna
fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar
årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig
återstående kontraktlängd omkring sex år.

-

Den 31 augusti meddelades att Odd Molly tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga
logistikfastighet i Viared Borås med 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande
överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en
uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett
helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

-

Den 10 september meddelades att Odd Molly rekryterat fem nya medarbetare med
fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktion. Cecilia Gynnerstedt börjar som
redovisningschef. Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Klara Jebsen och Carolina Levy
börjar som fastighetsekonomer. Petter Backman börjar som finanscontroller. Samtliga nya
medarbetare börjar sina roller under 2021.

-

Den 17 september meddelades att Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter
genomförd förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq
bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på
lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande
förändring” enligt Nasdaqs regelverk.

-

Den 20 september meddelades att Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders
Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders beräknas tillträda sina nya roller
senast under december 2021.

Några beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan årsredovisningen lämnades den 16 april 2021 och
inte heller har några förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2020.
_____________________
Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga B.

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8
§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för
väsentliga händelser för perioden 2021-04-16–2021-09-30
Till bolagsstämman i Odd Molly International AB, org.nr 556627-6241
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-09-30.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå
begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget
tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar
hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en
revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden
2021-04-16 – 2021-09-30.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 Kap. 7 §, 13 Kap. 6 § samt 14 Kap. 8
§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.
Täby den 30 september 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor

BILAGA H

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE
NYTT AKTIESLAG OCH OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL (PUNKT 12)
För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare föreslår
styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, att ett nytt aktieslag, Stam B aktier,
införs i bolagsordningen. Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till extra bolagsstämman är
samtliga utgivna aktier i bolaget Stam A aktier. Stam B aktierna har samma ekonomiska rättigheter
som befintliga Stam A aktier, men endast 1/10 röst per aktie. Stam A aktier har en (1) röst per aktie.
Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om
aktieslag i § 5 ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Aktier

§ 5 Aktier

Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade

Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade

Stam A, Stam D respektive Preferensaktier.

Stam

Stam A aktier och Stam D aktier betecknas

Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier

nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A

och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt

aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie

Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en

respektive Preferensaktie berättigar till en

röst. Varje Stam B aktie, Stam D aktie respektive

tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till

Preferensaktie berättigar till en tiondels röst.

ett belopp motsvarande högst 100 procent av

Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp

aktiekapitalet.

motsvarande

A,

Stam

B,

högst

Stam

100

D

respektive

procent

av

aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan

Vinstutdelning på Stamaktier

företrädesrätt

Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som

sinsemellan.

Om

utdelning

beslutas ska följande gälla:

framgår nedan, ha rätt till utdelning utan
företrädesrätt sinsemellan.

•

Stam D aktier har rätt till fem gånger

Om utdelning beslutas ska följande gälla:

utdelningen på Stam A aktier, dock
högst två kronor per aktie och år.

•

till samma utdelning per aktie.

Om utdelningen per Stam D aktie understiger två
kronor ska utdelningsbegränsningen om två
kronor höjas så att det belopp med vilket
utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning
på

Stamaktierna

beslutas

varefter

Stam A aktier och Stam B aktier har rätt

•

Stam D aktier har rätt till fem gånger
den sammanlagda utdelningen på
Stam A aktier och Stam B aktier, dock
högst två kronor per aktie och år.

Om utdelningen per Stam D aktie understiger två
kronor ska utdelningsbegränsningen om två

utdelningsbegränsningen ska återgå till två

kronor höjas så att det belopp med vilket

kronor.

utdelningen understigit två kronor per år kan

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie

delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning

ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika

på

stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen

Stamaktierna

beslutas

varefter

utdelningsbegränsningen ska återgå till två

ska vara den sista vardagen i juni, september,

kronor.

december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie

och Stam B aktie ska göras i antingen en

ska göras i fyra lika stora delbetalningar.

betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för

Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning

vilka avstämningsdagen ska vara den sista

ska vara den sista vardagen i juni, september,
december

och

mars,

med

vardagen i juni, september, december och mars.

första

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie

avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie

ska göras i fyra lika stora delbetalningar.

den sista vardagen i december 2020.

Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning
ska vara den sista vardagen i juni, september,
december och mars.

Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar
att ändra sista stycket i § 5 enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission,

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission,

och där nya aktier ska ges ut, får endast ske

och där nya aktier ska ges ut, får endast ske

genom utgivande av stamaktier, varvid, om både

genom utgivande av stamaktier, varvid, om

stamaktier av serie A och serie D tidigare

Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D

utgivits, det inbördes förhållandet mellan de

aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet

stamaktier av serie A och serie D som ges ut

mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och Stam

genom fondemissionen och redan utgivna

D aktier som ges ut genom fondemissionen och

stamaktier av serie A och serie D ska vara

redan utgivna Stam A aktier, Stam B aktier och

oförändrat.

endast

Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller

stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna.

att endast stamaktieägarna har rätt till de nya

Finns både stamaktier av serie A och serie D

aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier

utgivna

och/eller

Därvid

fördelas

gäller

att

fondaktierna

mellan

Stam

D

aktier

fördelas

stamaktieägarna i förhållande till det antal

fondaktierna

stamaktier av samma aktieslag som de förut

förhållande till det antal stamaktier av samma

äger. Fondemission får dock även ske genom

aktieslag som de förut äger. Fondemission får

utgivande av preferensaktier till ägare av

dock

stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas

Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid

mellan stamaktieägarna i förhållande till det

fondaktierna

totala antal stamaktier som de förut äger. Det

stamaktieägarna i förhållande till det totala antal

även

mellan

utgivna

ske
ska

stamaktieägarna

genom

utgivande

fördelas

i

av

mellan

föregående

ska

inte

innebära

någon

Stamaktier som de förut äger. Det föregående

inskränkning i möjligheten att besluta om

ska

inte

innebära

någon

fondemission utan utgivande av nya aktier, eller

möjligheten att besluta om fondemission utan

att genom fondemission, efter erforderlig ändring

utgivande av nya aktier, eller att genom

av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

fondemission,

efter

inskränkning

erforderlig

ändring

i

av

bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av Stam B aktier i punkt Fel! Hittar inte
referenskälla. iii) vid bolagsstämman föreslår styrelsen att ett nytt omvandlingsförbehåll införs i
bolagsordningen samt att det nuvarande omvandlingsförbehållet utgår. Styrelsen föreslår att stycket
under rubriken ”Omvandling av aktier” i § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Preferensaktier ska på begäran av ägare till

Stam A aktier ska på begäran av ägare till

sådana aktier omvandlas till Stam D aktier.

sådana aktier omvandlas till Stam B aktier.

Omvandling ska endast kunna ske under

Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig

förutsättning

av

och ange det antal Stam A aktier som ska

utdelningsbegränsningen avseende Stam D

omvandlas till Stam B aktier samt om begäran

aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska

inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier

vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.

som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om

Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha

begäran inte omfattar hela innehavet, vilka

kommit

Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras

respektive augusti månad. Bolaget ska genast

hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

anmäla omvandlingen till Bolagsverket för

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i

registrering

aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd

Omvandlingen är verkställd när registrering skett

när

samt antecknats i avstämningsregistret.

att

registrering

ingen

skett

samt

höjning

antecknats

i

styrelsen

tillhanda

i

under

februari

aktiebolagsregistret.

avstämningsregistret
Styrelsen föreslår även att andra stycket under rubriken ”Aktieägares företrädesrätt” i § 5 i
bolagsordningen ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslutar bolaget att genom kontantemission

Beslutar bolaget att genom kontantemission

eller kvittningsemission ge ut endast Stam A

eller kvittningsemission ge ut endast Stam A

aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska

aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller

samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är

Preferensaktier,

Stamaktier

ha

oavsett om deras aktier är Stamaktier eller

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande

Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya

till det antal aktier de förut äger.

aktier i förhållande till det antal aktier de förut

eller

Preferensaktier,

äger.

ska

samtliga

aktieägare,

Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A.
Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.

Org.nr: 556627-6241

Bolagsordning
Antagen vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta,
utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier.
Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje
Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie, Stam D aktie respektive Preferensaktie
berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst
100 procent av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan
företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
• Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.
• Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A aktier
och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två
kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid
senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen
ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en betalning
eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september,
december och mars.

Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt
framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig 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 på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en
fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för
vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det
fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med
"bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av
skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för
antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående Belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande
Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida
Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande
skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående
Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp
med en faktor motsvarande en årlig räntesats om en procent, varvid uppräkning ska ske med början
från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i
det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter
att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan
liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att
återspegla denna förändring.
Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets
tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna
inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar.
Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier. Begäran om
omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska omvandlas till Stam B
aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier omvandlingen avser, ska

göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under
februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats
i avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031 äga rum
efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att
denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp beräknat som
summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande
på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet
förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning
därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag,
ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som
sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det
sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller
Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier,
Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier
är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom
utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier tidigare
utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier som
ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier
ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns
Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan

stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger.
Fondemission får dock även ske genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid
fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som
de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om
fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring
av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag väljs på
årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information
om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till
extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få
delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 8 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska
följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
c)
8.
9.
10.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt,
i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt,
i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
och
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

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

BILAGA I

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM I) MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL, II)
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER OCH
III) FONDEMISSION AV STAM B AKTIER (PUNKT 13)
Bakgrund
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, önskar skapa ett nytt aktieslag
genom emission av Stam B aktier. Emission av nya Stam B aktier föreslås ske genom en
fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med
begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter
för kapitalanskaffning för bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten är att Stam B aktierna ska noteras
på Nasdaq Small Cap Stockholm under november 2021.
Odd Mollys styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där
hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås
av en aktiekapitalsminskning.
Punkt 13 i) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande.
Bolagets aktiekapital minskas med 3 986 830 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt
eget kapital.
Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till
3 986 830 kronor fördelat på sammanlagt 79 736 600 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,05
krona.
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) bifogas som
Bilaga A.
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen bifogas som Bilaga B.
Punkt 13 ii) Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 13 iii) nedan föreslår styrelsen
att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.
Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar
att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier i § 5 ändras enligt följande.
Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Punkt 13 iii) Fondemission av Stam B aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt
följande.
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 39 868 300 kronor genom emission av 797 366 000 nya
Stam B aktier. En (1) Stam A aktie ska berättiga till tio (10) nya Stam B aktier. Innehav av
Preferensaktie berättigar inte till nya Stam B aktier enligt bolagsordningen.
2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 ii) ovan.
4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 12 november 2021.
5. De nya Stam B aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) – iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna
punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 11 och 12 vid
bolagsstämman.
Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga C-D.
Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som Bilaga E.
Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.
STYRELSEN FÖR ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL):S REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP.
13 § AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING
AV AKTIEKAPITALET
Med anledning av styrelsens förslag att extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 ska besluta om (a)
minskning av aktiekapitalet med 3 986 830 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt kapital
och (b) ökning av aktiekapitalet med 39 868 300 kronor genom en fondemission, avger styrelsen följande
yttrande enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.
Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13 i) på den föreslagna dagordningen kan genomföras
utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför
fondemission enligt punkt 13 iii) på den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämman innebärande att
varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Effekten av styrelsens förslag under punkt
13 i) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 3 986 830 kronor till 3 986 830
kronor. Effekten av punkt 13 iii) är att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med 39 868 300
kronor genom fondemission, från 3 986 830 kronor till 43 855 130 kronor, och därigenom kommer
aktiekapitalet överstiga det belopp som aktiekapitalet uppgick till innan minskningen.

Stockholm i september 2021
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen

Bilaga B.

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen
(2005:551) ö ver styrelsens redogö relse med uppgifter om
sä rskilda inlö senvillkor m.m.
Till bolagsstämman i Odd Molly International AB, org.nr 556627-6241
Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad 2021-09-30.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt
aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna
ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen
enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå
rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i och rimligheten i styrelsens antaganden.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi anser att
• styrelsens redogörelse avseende den egendom som frånhänds bolaget är rättvisande, och
•

de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital
minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är
riktiga.

Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får
inte användas för något annat ändamål.
Täby den 30 september 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor

Bilaga C.
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §, 13 KAP. 6 §, 12 KAP. 7 § SAMT 14 KAP. 8 §
AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att extra
bolagstämman den 22 oktober 2021 beslutar att Bolaget bl.a. genomför följande
•

utdelning av Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till de befintliga
aktieägarna i Bolaget (oberoende av aktieslag),

•

en kontant nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

•

minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital,

•

en fondemission av Stam B aktier till ägare av Stam A aktier, och

•

en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga och ledande befattningshavare,
nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Med anledning av ovan lämnar Bolaget härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 §, 13 kap. 6 §, 12
kap. 7 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balansoch resultaträkningarna, den 16 april 2021, har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning
inträffat som framgår nedan:
-

Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD genom
vilken aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By ska överlåtas till
WRSD mot vederlag i form av aktier i WRSD.

-

Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari 2021.
Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet
emitterades totalt 926 735 nya Stam A aktier.

-

Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har arbetat
inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för koncernens ekonomi
och rapportering.

-

Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv
av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167
MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas
under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om
totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett
driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del
i att finansiera affären beslutade styrelsen i Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission
om totalt 2 166 667 Stam A aktier till teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt
39 MSEK före transaktionskostnader.

-

Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande
fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med
möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt

uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett
underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med
ett driftnetto om 5,3 MSEK.
-

Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB
(Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd Molly
International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.

-

Den 1 juli tillträdde Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var tidigare
Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent ansvara för
transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.

-

Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt sex
fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har
en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det underliggande överenskomna
fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar
årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig
återstående kontraktlängd omkring sex år.

-

Den 31 augusti meddelades att Odd Molly tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga
logistikfastighet i Viared Borås med 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande
överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en
uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett
helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

-

Den 10 september meddelades att Odd Molly rekryterat fem nya medarbetare med
fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktion. Cecilia Gynnerstedt börjar som
redovisningschef. Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Klara Jebsen och Carolina Levy
börjar som fastighetsekonomer. Petter Backman börjar som finanscontroller. Samtliga nya
medarbetare börjar sina roller under 2021.

-

Den 17 september meddelades att Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter
genomförd förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq
bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på
lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande
förändring” enligt Nasdaqs regelverk.

-

Den 20 september meddelades att Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders
Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders beräknas tillträda sina nya roller
senast under december 2021.

Några beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan årsredovisningen lämnades den 16 april 2021 och
inte heller har några förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2020.

_____________________
Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga D.

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § samt 14 kap.
8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse
för väsentliga händelser för perioden 2021-04-16–2021-09-30
Till bolagsstämman i Odd Molly International AB, org.nr 556627-6241
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-09-30.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en
sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå
begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget
tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Odd Molly International AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar
redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar
hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en
revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden
2021-04-16 – 2021-09-30.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 Kap. 7 §, 13 Kap. 6 § samt 14 Kap. 8
§ aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Täby den 30 september 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor

Bilaga E.

Org.nr: 556627-6241

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta,
utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive
Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan
gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie,
Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag
får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan
företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
• Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.
• Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A
aktier och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om
två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en
betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den
sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars.

Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt
framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig 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 på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor
varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag.
Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april,
10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara
närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan
allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag
(sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag,
midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning
understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat
belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske.
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om
en procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då
utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett
någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att
bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller
annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till
omräknas för att återspegla denna förändring.
Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att
ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle
erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till
ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna
tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier.
Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska
omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A
aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas
styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad.
Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten
Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp
till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet
förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda
antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller
Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska
fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A
aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett
om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast
ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B
aktier och Stam D aktier som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A
aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast
stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det
antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske
genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska
fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut
äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om
fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman
för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat
revisionsbolag väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 8 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman
ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA J

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE
ANTAL AKTIER OCH BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:10 (S.K. OMVÄND
SPLIT) (PUNKT 14)
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att extra bolagsstämman
den 22 oktober 2021, för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en
sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:10. Detta innebär att tio Stam A aktier läggs samman
till en Stam A aktie samt att tio Stam B aktier läggs samman till en Stam B aktie.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.
För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal Stam A aktier respektive Stam B
aktier som är jämnt delbart med tio, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets
bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget
avser tillämpa detta förfarande på överskjutande Stam B aktier trots att inga sådana aktier var utgivna
per avstämningsdagen för den extra bolagsstämman.
I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att § 5 i bolagsordningen ändras såvitt
avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 13 vid
bolagsstämman.
Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som Bilaga A.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.

Org.nr: 556627-6241

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta,
utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive
Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan
gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie,
Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag
får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning
utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
• Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.
• Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A
aktier och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om
två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen
en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den
sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars.

Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt
framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig 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 på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor
varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag.
Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april,
10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara
närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan
allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag
(sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag,
midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning
understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat
belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske.
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats
om en procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt
då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte
skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att
bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller
annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till
omräknas för att återspegla denna förändring.
Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur
bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle
erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till
ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna
tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier.
Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska
omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A
aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas
styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad.
Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten
Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp
till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet
förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda
antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller
Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska
fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A
aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett
om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast
ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B
aktier och Stam D aktier som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A
aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast
stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det
antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske
genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska
fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut
äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om
fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman
för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat
revisionsbolag väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 8 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman
ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA K

Org.nr: 556627-6241

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta,
utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Aktier
Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive
Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan
gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie,
Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag
får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning
utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:
• Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.
• Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A
aktier och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om
två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan
delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen
en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den
sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar.
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars.

Vinstutdelning på Preferensaktier
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt
framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.
Beräkning av Preferensutdelning
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig 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 på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor
varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag.
Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april,
10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara
närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan
allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag
(sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag,
midsommarafton, julafton samt nyårsafton).
Beräkning av Innestående belopp
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning
understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat
belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske.
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats
om en procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt
då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte
skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att
bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.
Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller
annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till
omräknas för att återspegla denna förändring.
Bolagets upplösning
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur
bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle
erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till
ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna
tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.
Övrigt
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier.
Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska
omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A
aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas
styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad.
Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.
Inlösen av Preferensaktier
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten
Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp
till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet
förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.
Aktieägarens företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda
antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller
Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska
fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A
aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett
om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast
ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B
aktier och Stam D aktier som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A
aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast
stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller
Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det
antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske
genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska
fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut
äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om
fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman
för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat
revisionsbolag väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter valet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§ 8 Årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman
ska följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA L

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2021/2025 GENOM
(I) EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DOTTERBOLAG OCH (II) ÖVERLÅTELSE AV
TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, NYCKELPERSONER OCH
ANSTÄLLDA I BOLAGET, PUNKT 15
Styrelsen för Odd Molly AB (publ), org.nr 556627-6241 (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma i
Bolaget fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande
befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget (”Deltagarna”) genom att i) emittera
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget OM ekonomisk och teknisk förvaltning AB, org.nr
559308-0657 (”Dotterbolaget”), samt ii) att godkänna överlåtelse av dessa teckningsoptioner till
Deltagarna, dock inte till styrelsens ledamöter (”Incitamentsprogram 2021/2025”).
Emissionen föreslås omfatta högst 4 180 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst
4 180 000 nya Stam B aktier i Bolaget. Baserat på antalet aktier vid tidpunkten för den extra
bolagsstämman, inklusive emitterade men ännu inte registrerade aktier, kommer det antal Stam B
aktier som kan emitteras motsvara 4,98 procent av det totala antalet utestående Stam B aktier och
4,55 respektive 2,55 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av
Dotterbolaget som ska ha rätt och skyldighet att överlåta dessa till Deltagarna.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget och överlåtelsen till Deltagarna ska ske
mot en betalning baserad på Black & Scholes värderingsmodell. En förutsättning för att Deltagarna
ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med Dotterbolaget avseende bl.a.
förköpsrätt, återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall m.m..
Styrelsens motiv till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram
förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse
för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla
och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.
Redogörelse för tidigare incitamentsprogram, beredningen av förslaget, kostnader för programmet,
samt effekter på viktiga nyckeltal lämnas i Bilaga A.
i) Emission av teckningsoptioner
1.1

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att Bolaget emitterar
högst 4 180 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en
(1) Stam B aktie i Bolaget.

1.2

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet
att erbjuda teckningsoptionerna mot vederlag till Deltagarna.

1.3

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Deltagarnas långsiktiga
engagemang i Bolaget genom att låta dem ta del av Bolagets aktieutveckling och att därmed
främja Bolagets verksamhet och värdet på Bolagets aktier.

1.4

Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

1.5

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för
tecknaren. Teckning ska ske senast den 17 december 2021. Styrelsen ska dock äga rätt
att förlänga teckningsperioden.

1.6

Teckningsoptionerna kommer att representeras av optionsbevis ställda till viss man eller
order.

1.7

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

1.8

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en Stam B aktie i Bolaget med ett
kvotvärde om 50 öre, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 2 090 000 kronor
vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 4 180 000 nya Stam
B aktier. Detta förutsätter att kvotvärdet inte ändrats eller att omräkning enligt Bilaga B inte
skett.

1.9

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av Stam B aktier i Bolaget under perioden från
och med 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Är någon
teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av
insiderlagstiftning ska Bolaget ha rätt att medge att teckningsoptionsinnehavare istället får
teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30
kalenderdagar efter att hindret upphört. Teckningskursen kommer att fastställas senast den
30 november 2025 och meddelas på Bolagets webbplats.

1.10

Teckningskursen per Stam B aktie ska utgöras av 125 procent av Stam B aktiens
genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens
genomsnittskurs vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen
under perioden från och med 10 december 2021 till och med 16 december 2021 enligt
Nasdaq Stockholm (”Mätperioden”). Om Bolaget har insiderinformation under denna
period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden för aktiens genomsnittliga
volymvägda betalkurs. Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem
(5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande
mån. Mätperioden ska också senareläggas för det fall att sammanslagningen av aktier (s.k.
omvänd split) som förväntas beslutas på extrastämman ännu inte har registrerats vid
Mätperiodens start. Teckningskursen får inte vara lägre än kvotvärdet för Stam B aktien.
Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet (överkursen) tas
upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

1.11

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning från och
med första avstämningsdagen som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Euroclear.

1.12

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B.

1.13

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa
villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos
Bolagsverket.

1.14

Kopia av Bolagets senaste årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens redogörelse
för väsentliga händelser som inträffat sedan årsredovisningen lämnades, revisors yttrande
däröver samt Bolagets bolagsordning finns på Bolagets webbplats.

1.15

Handlingar enligt 14 kap. 8 § bifogas som Bilaga C.

ii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
1.16

Styrelsen föreslår också att stämman godkänner att Dotterbolaget får överlåta högst
4 180 000 teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2025 till Deltagarna, eller på annat
sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena med anledning av
Incitamentsprogram 2021/2025.

1.17

Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i)
VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000
teckningsoptioner per Deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst
960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per Deltagare;
(iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande
högst 200 000 teckningsoptioner per Deltagare samt (iv) övriga anställda: högst 330 000
teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per Deltagare. En
förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar
avtal med Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt, återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa
fall m.m.

1.18

Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell. Värderingen ska göras av Svalner Skatt & Transaktion. För förvärv som
sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris
fastställas på motsvarande sätt.

1.19

Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna senast före årsstämman 2022 varefter icke
förvärvade teckningsoptioner ska makuleras.

1.20

Skälet till avvikelse är att främja Deltagarnas långsiktiga engagemang i Bolaget genom att
låta dem ta del av Bolagets aktieutveckling och att därmed främja Bolagets verksamhet och
värdet på Bolagets aktier.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar
(9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A.
BEREDNING AV STYRELSENS FÖR ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL), ORG.NR
556627-6241 (”BOLAGET”) FÖRSLAG TILL INCITAMENTSPROGRAM 2021/2025 FÖR
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, NYCKELPERSONER OCH ANSTÄLLDA

Styrelsen i samråd med Bolagets ersättningsutskott har, efter inhämtande av synpunkter från
aktieägare och andra experter, berett förslaget till Incitamentsprogram 2021/2025.
Tilldelning
Högst 4 180 000 teckningsoptioner kan ges ut i Incitamentsprogram 2021/2025, berättigande till
teckning av 4 180 000 Stam B aktier. Tilldelning ska ske till följande kategorier av ledande
befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Totalt kan Incitamentsprogram 2021/2025 komma
att omfatta högst 14 personer.
Kategori

Maximalt antal

Maximalt
antal
teckningsoptioner

2
2

Maximalt
antal
teckningsoptioner
per deltagare
1 045 000
480 000

VD och vice VD
Ledande befattningshavare CFO
och COO
Nyckelpersoner inklusive
konsulter
Övriga anställda
Totalt

4

200 000

800 000

6
14

55 000

330 000
4 180 000

2 090 000
960 000

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2021/2025.
Antalet Deltagare som maximalt kan omfattas av programmet inkluderar även framtida anställda och
nyckelpersoner inom Bolaget. Teckningsoptioner ska således även kunna förvärvas av och tilldelas
framtida anställda i Bolaget. För sådana förvärv och tilldelningar ska villkoren vara motsvarande vad
som anges i detta förslag.
Marknadsvärde, pris och teckningskurs
Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna ska ske till externt bedömt marknadsvärde. Värderingen
av teckningsoptionerna ska baseras på Black & Scholes optionsvärderingsmodell per
överlåtelsetidpunkten. Värderingen ska göras av Svalner Skatt & Transaktion. För förvärv som sker
av nya deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på
motsvarande sätt.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 125 procent av Stam B
aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs
vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med
10 december 2021 till och med 16 december 2021 enligt Nasdaq Stockholm (”Mätperioden”). Om
Bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga Mätperioden
för aktiens volymvägda betalkurs. Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem
(5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån.
Mätperioden ska också senareläggas för det fall att sammanslagningen av aktier (s.k. omvänd split)
(som förväntas beslutas på samma bolagsstämma som Incitamentsprogram 2021/2025) ännu inte
har registrerats vid Mätperiodens start. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet
på Stam B aktien.

Vid ett antagande om att värdet på bolagets Stam B akties genomsnittskurs vid Mätperioden uppgår
till 16 kronor blir teckningskursen 20 kronor per Stam B aktie.
Vid värderingen av teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde har följande antaganden gjorts:
Värdet på Bolagets Stam B aktie är 16 kronor, teckningskursen för teckning av en Stam B aktie är 20
kronor, teckningsoptionernas löptid är 4 år, den riskfria räntan är minus 0,09 procent,
direktavkastningen är 1,0 procent och volatiliteten är 26 procent. Det teoretiska marknadsvärdet för
varje teckningsoption är, baserat på nämnda antaganden, 1,74 kronor varav befintliga Deltagare
kommer att erbjudas att förvärva totalt 4 015 000 teckningsoptioner. Bolaget erhåller då en
sammanlagd teckningsoptionspremie om 6 986 100 kronor. Vid fullt utnyttjande av de initialt tilldelade
teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 20 kronor kommer Bolaget därutöver att
tillföras en emissionslikvid om ca 80 300 000 kronor. Om, under dessa omständigheter, ytterligare
teckningsoptioner skulle förvärvas av Deltagare som tillkommer under året kan Bolaget erhålla
ytterligare teckningsoptionspremie om högst 287 100 kronor. Vid fullt utnyttjande av dessa
teckningsoptioner kan Bolaget därutöver tillföras en ytterligare emissionslikvid om ca 3 300 000
kronor.
Utspädning
Baserat på antalet aktier respektive röster i Bolaget efter de åtgärder som beslutas vid den extra
bolagsstämma på vilket beslut om Incitamentsprogram 2021/2025 fattas innebär det föreslagna
incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner en utspädning om ca 4,55
procent av antalet aktier i bolaget och cirka 2,55 procent av antalet röster i Bolaget.
Om teckningsoptioner återköps
Om Bolaget enligt villkoren i de avtal som Bolaget tecknat med Deltagarna köper tillbaka Deltagares
teckningsoptioner mot kontant betalning istället för att Deltagarna utnyttjat teckningsoptionerna för att
teckna aktier i Bolaget minskar utspädningseffekten i motsvarande mån. Om Bolaget träffar sådan
överenskommelse med samtliga Deltagare kommer Incitamentsprogram 2021/2025 inte att medföra
någon utspädning.
Nämnda överenskommelse får även påverkan på Bolagets kostnader för programmet. Den framtida
kostnaden kommer då att bero på värdeutvecklingen av Bolagets aktiekurs och på hur många
teckningsoptioner som köps av Bolaget.
Oberoende av om Bolaget träffar överenskommelser om att köpa tillbaka Deltagares
teckningsoptioner mot kontant betalning istället för att Deltagarna utnyttjar teckningsoptionerna för att
teckna Stam B aktier i Bolaget eller inte förväntas Incitamentsprogram 2021/2025 ha en marginell
inverkan på Bolagets nyckeltal.
Bolaget planerar inte att vidta några åtgärder för säkring av programmet.
Kostnader och påverkan på nyckeltal
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna till ett beräknat marknadspris
bedöms inte Incitamentsprogram 2021/2025 i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre
kostnader för upprättande och administration.
Teckningsoptionerna kommer inte att få några redovisningsmässiga konsekvenser.
Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att påverka nyckeltal per aktie i
enlighet med tillämplig redovisningsstandard.
Om Bolaget skulle återköpa teckningsoptioner i de fall detta är möjligt enligt de separata avtalen med
Deltagarna skulle den beräknade emissionslikviden avseende återköpta teckningsoptioner utebli och
redan inbetald premie skulle återbetalas.

Bolaget överväger att erbjuda lån till Deltagare för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för
Incitamentsprogram 2021/2025, i den utsträckning det är förenligt med 21 kap. aktiebolagslagen.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har inga ytterligare incitamentsprogram.

Bilaga B.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB 2021/2025

1

DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

”ABL”

Aktiebolagslagen (2005:551).

”Bankdag”

dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän
helgdag i Sverige.

”Banken”

Sådan bank eller kontoförande institut som Bolaget utser att handha
administrationen av teckningsoptionerna enligt dessa villkor.

“Bolaget

“

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241.

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral enligt 1 kap 3
§ lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument samt Europaparlamentets och rådets förordning
nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling
i EU och om värdepapperscentraler.

“Optionsinnehavare”

Innehavare av Teckningsoption.

”Stam B aktie”

En Stam B aktie i Bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 50 öre.

”Teckning”

Sådan nyteckning av Stam B aktier i Bolaget, som avses i 14 kap ABL
och som sker enligt dessa villkor.

”Teckningskurs”
ske.

Den kurs till vilken Teckning av nya Stam B aktier kan

”Teckningsoption”

Rätt att teckna ny Stam B aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt
dessa villkor.

”Teckningsperiod”

Perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15
december 2025.

2

TECKNINGSOPTIONER OCH TECKNINGSOPTIONSBEVIS
Det totala antalet Teckningsoptioner som omfattas av dessa villkor uppgår till högst
4 180 000 stycken.
Bolaget ska utfärda optionsbevis ställda till viss man eller order. Bolaget verkställer på
begäran av innehavare utbyte och växling av optionsbevis. Registrering avseende

Teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkten 6 ska ombesörjas av Euroclear eller
Banken. Övriga registreringsåtgärder kan företas av Euroclear eller Banken.
3

RÄTT ATT TECKNA NYA STAM B AKTIER OCH TECKNINGSKURS

3.1

Varje Teckningsoption berättigar Optionsinnehavaren till Teckning av en (1) ny Stam B aktie
i Bolaget (eller det antal som följer av omräkning enligt punkten 8 nedan).
Teckningskursen för Stam B aktie vid utnyttjandet av Teckningsoption ska utgöras av 125
procent av Stam B aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan).
Stam B aktiens genomsnittskurs vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda
betalkursen under perioden från och med den 10 december 2021 till och med den 16
december 2021 enligt Nasdaq Stockholm (”Mätperioden”). Om Bolaget har
insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden.
Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem (5) handelsdagar vid
Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Mätperioden ska
också senareläggas för det fall att sammanslagningen av aktier (s.k. omvänd split) som
förväntas beslutas vid extra bolagsstämma i Bolaget den 22 oktober 2021 ännu inte har
registrerats vid Mätperiodens start. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella
kvotvärdet på Stam B aktien. Omräkning av Teckningskursen, liksom av det antal nya Stam
B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som
framgår av punkten 8 nedan. Stam B aktie. Optionsinnehavare ska meddela Bolaget om
begäran om omräkning.
Bolaget förbinder sig att gentemot varje Optionsinnehavare svara för att
Optionsinnehavaren ges rätt att teckna Stam B aktier i Bolaget mot kontant betalning på
nedan angivna villkor.

4

TECKNING OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV TECKNINGSKURS
Teckning av Stam B aktier kan endast äga rum under Teckningsperioden. Teckningskursen
kommer att fastställas senast den 30 november 2025, och i samband med detta meddelas
på Bolagets webbplats.
Är någon Optionsinnehavare förhindrad att teckna Stam B aktier under Teckningsperioden
på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU), lag (2016:1307)
om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på
Bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska Bolaget äga rätt att medge att Optionsinnehavare
istället får teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast
30 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.
Vid anmälan om Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till
Bolaget, varvid det ska anges det antal Stam B aktier som önskas tecknas samt att
Optionsinnehavaren till Bolaget ska överlämna optionsbevis representerande det antal
Teckningsoptioner som önskas utnyttjas.
Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.
Inges inte en skriftlig anmälan om Teckning till Bolaget inom Teckningsperioden upphör all
rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

5

BETALNING FÖR NY AKTIE
Vid anmälan om Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan
avser. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.
Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för
överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk
lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

6

INFÖRING I AKTIEBOKEN M.M.
Teckning verkställs genom att de nya Stam B aktierna interimistiskt registreras på
avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum,
blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av punkten 8 nedan,
senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs Teckning genom
att de nya Stam B aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering
hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya Stam B aktierna i Bolagets aktiebok som Stam B
aktier.

7

UTDELNING PÅ NY AKTIE
De nytecknade Stam B aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första
avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos
Euroclear.
Om Bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade Stam B aktierna rätt till
vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning
verkställts.

8

JUSTERING I VISSA FALL
Om en händelse inträffar före Teckning och registreringen av aktierna som utges med
följden att det sker en utspädning, koncentration eller annan påverkan på de underliggande
aktierna, såsom en nyemission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller andra
finansiella instrument, fondemission, uppdelning (split), sammanläggning av aktier,
vinstutdelning, minskning av aktiekapitalet, tvångsinlösen, fusion, eller andra liknande
händelser, kan omräkning av Teckningskursen, antalet Teckningsoptioner per
underliggande aktie och/eller antalet underliggande aktier per Teckningsoption komma att
ske, varvid en justering ska äga rum i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 8Fel!
Hittar inte referenskälla..
En justering ska, så långt det är praktiskt möjligt, göras genom en omräkning av antalet
underliggande aktier per Teckningsoption och/eller Teckningskurs.
Till undvikande av tvivel ska inget av de beslut fattade på den extra bolagsstämma på vilken
beslut om utgivande av Teckningsoptionerna också fattades föranleda någon omräkning
enligt denna punkt 8 eller i övrigt i dessa villkor.

8.1

Fondemission
Vid fondemission ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på sådan tid att den inte
kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva
frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen.
Aktier som tillkommer på grund av Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission,
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i
fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen
för emissionen.
Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om
fondemission, ska Stam B aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts
genom att de nya Stam B aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten
för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i fondemissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs och en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger
rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (antalet Stam B aktier i Bolaget
före fondemissionen) / (antalet Stam B aktier i Bolaget efter fondemissionen).
Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x
(antalet Stam B aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet Stam B aktier i Bolaget före
fondemissionen).
Ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först
Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs
sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående
teckningskurs” och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika
”teckningskursen”. Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver
omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till
dess slutlig ”föregående teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad
teckningskurs” tillika slutlig ”teckningskurs” beräknats.

8.2

Sammanläggning/Uppdelning
Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, ska punkten 8.1
äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses
den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos
Euroclear.

8.3

Nyemission
Genomför Bolaget nyemission av Stam B aktier – med företrädesrätt för aktieägarna att
teckna nya Stam B aktier och mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla
beträffande rätten till deltagande i emissionen för Stam B aktie som tillkommit på grund av
Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:

a)

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet
anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Stam B aktie, som
tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får
inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter det att Optionsinnehavaren har
informerats om emissionsbeslutet.

b)

Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - där anmälan om Teckning
görs på sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast på femte
kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas
först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt 8.3. Stam B aktie, som
tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto,
vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om Bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission,
ska Stam B aktier som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya
Stam B aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid tidpunkten för
bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen. Vid Teckning som verkställts på
sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens
genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Stam B
aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på
teckningsrätten).
Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x
(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten) / Stam B aktiens
genomsnittskurs.
Stam B aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under Teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen enligt kurslistan på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad
eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier noteras eller handlas. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
Teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen för teckningsrätten enligt kurslistan på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad
marknad eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier noteras eller handlas. I
avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen.
Om teckningsrätten inte är föremål för handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad
marknad eller handelsplats, ska ett teoretiskt värde på teckningsrätten framräknas enligt
följande formel:

Teckningsrättens värde = (det antal nya Stam B aktier som högst kan komma att utges
enligt emissionsbeslutet) x (Stam B aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den
nya Stam B aktien)/ (antalet Stam B aktier före emissionsbeslutet).
Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas
till noll.
Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först
Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs
sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående
teckningskurs” och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika
”teckningskursen”. Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver
omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till
dess slutlig ”föregående teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad
teckningskurs” tillika slutlig ”teckningskurs” beräknats.
Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm
eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.3. Härvid ska istället
för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast
preliminärt, varvid det antal Stam B aktier, som varje Teckningsoption före omräkning
berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras
särskilt att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Stam B
aktier enligt punkten 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan
omräkningarna fastställts. Om Bolaget inte är avstämningsbolag verkställs Teckning genom
att de nya Stam B aktierna upptas i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna
har fastställts upptas de nya Stam B aktierna i aktieboken som Stam B aktier.
8.4

Emission av konvertibler eller teckningsoptioner
Genomför Bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt
för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning – ska beträffande rätten till
deltagande i emissionen för Stam B aktie, som tillkommit på grund av Teckning med
utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkten 8.3 ovan äga motsvarande
tillämpning.
Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam
B aktier som varje teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt
följande formler:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens
genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Stam B
aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på
teckningsrätten).

Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x
(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet på teckningsrätten) / Stam B aktiens
genomsnittskurs.
Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3
ovan. Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och
lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista (eller
motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken
teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Ovan
omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först Teckningskursen
enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs sålunda som om
inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående teckningskurs”
och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika ”teckningskursen”. Har Bolaget
under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver omräkning av Teckningskursen,
genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till dess slutlig ”föregående
teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad teckningskurs” tillika slutlig
”teckningskurs” beräknats.
Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm
eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.4. Härvid ska istället
för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Vid Teckning som
verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B
aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i
punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.
8.5

Vissa andra fall av erbjudande till aktieägarna
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 8.1 - 8.4 ovan rikta erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i ABL, av Bolaget förvärva
värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till
aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, ska, där anmälan
om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte medför rätt
till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av
det antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.
Omräkningarna utförs enligt följande formler:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens
genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Stam B
aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde).
Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x

(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / Stam B aktiens
genomsnittskurs.
Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3
ovan.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens
värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande
tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad
marknad eller handelsplats vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad
av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen.
För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter
som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av Teckningskursen och det
antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 8.5, varvid
följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds
aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet
av det för varje börsdag under 10 börsdagar från och med första dag för notering
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid
affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Nasdaq Stockholm (eller motsvarande
uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken dessa värdepapper eller
rättigheter noteras eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs
eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden ska vid omräkning av Teckningskurs och antal Stam B aktier enligt detta
stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 10 börsdagar. Om
notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Stam B
aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först
Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs
sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående
teckningskurs” och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika
”teckningskursen”. Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver
omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till
dess slutlig ”föregående teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad
teckningskurs” tillika slutlig ”teckningskurs” beräknats.
Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm
eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.5. Härvid ska istället

för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska
bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.
8.6

Utdelning
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna av Stam B aktier innebärande att dessa
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda
utdelningar, överskrider 3 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs under en period om
10 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om Teckning som
görs på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte medför rätt till erhållande av
sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Stam B
aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen ska baseras på
den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 1 procent av Stam B aktiens
genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utförs
enligt följande formler:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens
genomsnittliga börskurs under en period om 10 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då Stam
B aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Stam B aktiens genomsnittskurs)) /
(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per
Stam B aktie.
Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x
(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per
Stam B aktie) / Stam B aktiens genomsnittskurs.
Stam B aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under ovan angiven period om 10 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholm (eller motsvarande
uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken Bolagets Stam B aktier
noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller
köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först
Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs
sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående
teckningskurs” och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika
”teckningskursen”. Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver
omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till
dess slutlig ”föregående teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad
teckningskurs” tillika slutlig ”teckningskurs” beräknats.

Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm
eller annan reglerad marknad eller handelsplats, och det beslutas om kontantutdelning till
aktieägarna av Stam B aktier innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av
Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 3 procent av Bolagets värde, ska,
vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen Stam B aktie inte
medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett
omräknat antal Stam B aktier i enlighet med denna punkt 8.6. Härvid ska Bolagets värde
ersätta Stam B aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde ska bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Omräkningen baseras på den del av den
sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för
räkenskapsåret och 1 procent av Bolagets värde (extraordinär utdelning).
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
antal Stam B aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska
bestämmelserna i punkten 8.3 sista stycket äga motsvarande tillämpning.
8.7

Minskning av aktiekapitalet
Om Bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Stam B aktier som
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande
formler:
Omräknad Teckningskurs = (föregående Teckningskurs) x (Stam B aktiens
genomsnittliga börskurs under en period om 10 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då Stam
B aktien noteras utan rätt till återbetalning (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (Stam B
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Stam B aktie.
Omräknat antal Stam B aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna =
(föregående antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av) x
(Stam B aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Stam B aktie)
/ Stam B aktiens genomsnittskurs.
Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3
ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom indragning av Stam B aktier,
ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per Stam B aktie ett beräknat
återbetalningsbelopp användas enligt följande:
Beräknat återbetalningsbelopp per Stam B aktie = (det faktiska belopp som återbetalas
på indragen Stam B aktie minskat med Stam B aktiens genomsnittliga börskurs under en
period om 10 börsdagar närmast före den dag då Stam B aktien noteras utan rätt till
deltagande i minskningen (Stam B aktiens genomsnittskurs)) / (det antal Stam B aktier i
Bolaget som ligger till grund för indragningen av en Stam B aktie minskat med talet 1).
Stam B aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkten 8.3
ovan.

Ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställs av Bolaget omedelbart efter att först
Teckningskursen enligt punkten 3 fastställts. Teckningskursen enligt punkten 3 fastställs
sålunda som om inget omräkningsbehov förelåg i syfte att därigenom fastställa ”föregående
teckningskurs” och därefter kunna beräkna ”omräknad teckningskurs” tillika
”teckningskursen”. Har Bolaget under optionstiden vidtagit fler åtgärder som kräver
omräkning av Teckningskursen, genomförs varje sådan omräkning i kronologisk följd till
dess slutlig ”föregående teckningskurs” fastställts och därmed slutlig ”omräknad
teckningskurs” tillika slutlig ”teckningskurs” beräknats. Vid Teckning som verkställs under
tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Stam B aktier varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkten 8.3
sista stycket äga motsvarande tillämpning.
Om Bolagets Stam B aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm
eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Stam B aktier fastställas i enlighet med denna punkt 8.7. Härvid ska i stället
för vad som anges beträffande Stam B aktiens genomsnittskurs, värdet på Stam B aktien
bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. Om Bolagets aktiekapital
skulle minskas genom indragning av Stam B aktier med återbetalning till aktieägarna eller
om Bolaget skulle genomföra återköp av egna Stam B aktier ska omräkning av
Teckningskursen och antal Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning
av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt
8.7.
8.8

Skälig omräkning
Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna 8.1-8.7 ovan eller annan liknande åtgärd
med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd
omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionsinnehavarna erhåller
i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar
skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av Teckningskursen och av antalet
Stam B aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna
leder till ett skäligt resultat.

8.9

Avrundning
Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till helt tiotal öre, varvid
fem öre ska avrundas uppåt, och antalet Stam B aktier avrundas till två decimaler.

8.10

Fusion
Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga
aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf underteckna
- fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt
24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande
bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom
Bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om Teckning därefter ej ske.
Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma
som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions-

eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast
sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska Optionsinnehavarna genom
meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I
meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda
fusionsplanen eller delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan
om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan
fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående
stycke.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska
Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan
om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats
om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast (i) på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom Bolaget ska
uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom Bolaget ska upplösas utan likvidation
ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga
aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant
undertecknande sker.
8.11

Tvångsinlösen
Upprättar Bolaget styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom
Bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag ska följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget,
för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen
ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.
Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen
ska avgöras av skiljemän, får Teckningsoptionerna inte utnyttjas för Teckning förrän
inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den
tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader
därefter, har Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja Teckningsoptionen under tre
månader efter det att avgörandet vann laga kraft.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag
aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsaktieägaren,
enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och
offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i
föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt 8.11, ska oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning Optionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast
tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 9 nedan erinra
Optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen.

8.12

Likvidation
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om Teckning inte därefter ske. Rätten att göra anmälan om
Teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta
inte må ha vunnit laga kraft.
Senast i omedelbar anslutning till att Bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma
som ska ta ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 §
aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt punkten 9 nedan underrättas
om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om
Teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
Optionsinnehavare - oavsett vad som i punkten 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då
meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska
behandlas.

8.13

Om fusion, tvångsinlösen eller likvidation inte genomförs
Oavsett vad under punkterna 8.10-8.12 ovan sagts om att anmälan om Teckning inte får
ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter
utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för
det fall att likvidationen upphör respektive fusionen inte genomförs.

8.14

Konkurs
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning.

8.15

Kvotvärdet
Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i denna punkt 8 angiven åtgärd som skulle medföra
en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande Stam B akties kvotvärde.

9

MEDDELANDEN
Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje
innehavare under dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i
Stockholm utkommande daglig tidning.

10

SEKRETESS
Varken Bolaget, eller om Teckningsoptionerna är registrerade av Euroclear, banken eller
Euroclear, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

11

FORCE MAJEURE
I fråga om de på Bolaget, Banken och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att
ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud,

svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad,
bojkott och lockout gäller även om Bolaget/Banken/Euroclear vidtar eller är föremål för
sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget/Banken/Euroclear, om
normal aktsamhet iakttagits. Vare sig Bolaget, Banken eller Euroclear ansvarar i något fall
för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar Bolaget, banken eller
Euroclear för skada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, förordning,
föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvarar för
att handlingar som Bolaget, Banken och/eller Euroclear tillställts är riktiga och behörigen
undertecknade samt att Bolaget, Banken och/eller Euroclear underrättas om ändringar som
sker beträffande lämnade uppgifter.
Föreligger hinder för Bolaget, Banken eller Euroclear att helt eller delvis vidta åtgärd på
grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.
Om Bolaget, Banken eller Euroclear till följd av en sådan omständighet är förhindrat att
verkställa eller ta emot betalning ska vare sig Bolaget, Banken, Euroclear eller respektive
Optionsinnehavaren vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.
12

ÄNDRING AV OPTIONSVILLKOR
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets
bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas
rättigheter inte i något avseende väsentligen försämras.

13

TILLÄMPLIG LAG
Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckning av Teckningsoptioner
enligt dessa villkor ska avgöras och tolkas enligt svensk materiell rätt.

14

TVIST
Tvist i anledning av tolkning eller tillämpning av bestämmelserna i dessa villkor ska prövas
i allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
_________________

Bilaga C.
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §, 13 KAP. 6 §, 12 KAP. 7 § SAMT 14 KAP.
8 § AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att extra
bolagstämman den 22 oktober 2021 beslutar att Bolaget bl.a. genomför följande:
•

utdelning av Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till de befintliga
aktieägarna i Bolaget (oberoende av aktieslag),

•

en kontant nyemission av en (1) Stam A aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

•

minskning av Bolagets aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget
kapital,

•

en fondemission av Stam B aktier till ägare av Stam A aktier, och

•

en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga och ledande befattningshavare,
nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Med anledning av ovan lämnar Bolaget härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 §, 13 kap. 6 §,
12 kap. 7 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda
balans- och resultaträkningarna, den 16 april 2021, har de händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets ställning inträffat som framgår nedan:
-

Vid ordinarie årsstämma den 7 maj beslutades att genomföra transaktionen med WRSD
genom vilken aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB samt bolaget Used By ska
överlåtas till WRSD mot vederlag i form av aktier i WRSD.

-

Den 17 maj tillträdde Odd Molly en fastighet i Varberg för vilket avtal tecknades 13 januari
2021. Överenskommet fastighetsvärde uppgick till 84 MSEK och som en del av med förvärvet
emitterades totalt 926 735 nya Stam A aktier.

-

Den 7 juni tillträdde Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Philip har
arbetat inom koncernen med liknande arbetsuppgifter tidigare och ansvarar idag för
koncernens ekonomi och rapportering.

-

Den 18 juni ingick Odd Molly en avsiktsförklaring med HanssonGruppen EBJ AB avseende
förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde
om cirka 167 MSEK. Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och
planeras färdigställas under andra halvåret av 2022. Fastigheterna omfattar efter
färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga
hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper
med en hyresperiod om 10–15 år. Som en del i att finansiera affären beslutade styrelsen i
Odd Molly att genomföra en riktad kontantemission om totalt 2 166 667 Stam A aktier till
teckningskurs 18,00 SEK. Genom emissionen tillfördes totalt 39 MSEK före
transaktionskostnader.

-

Den 30 juni meddelade Odd Molly att bolaget har tecknat avtal om att förvärva två
intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är
obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är

bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000
kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och
genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.
-

Den 1 juli slutfördes transaktionen med att sälja dotterbolaget Odd Molly Sverige AB
(Modeverksamheten och Used By) till We Are SpinDye (WRSD). I köpeskilling mottog Odd
Molly International AB 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 166 Mkr.

-

Den 1 juli tillträdde Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Tobias var
tidigare Finansieringsansvarig för koncernens fastighetsverksamhet och kommer framgent
ansvara för transaktioner, fastighetsutveckling och finansiering.

-

Den 16 juli meddelades att Odd Molly ingått en avsiktsförklaring avseende att förvärva totalt
sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn.
Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och det
underliggande överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 402,6 MSEK. Fastigheterna är
nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt
driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd omkring sex år.

-

Den 31 augusti meddelades att Odd Molly tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga
logistikfastighet i Viared Borås med 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande
överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha
en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning
med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5
MSEK.

-

Den 10 september meddelades att Odd Molly rekryterat fem nya medarbetare med
fastighetsbakgrund till ekonomi- och finansfunktion. Cecilia Gynnerstedt börjar som
redovisningschef. Marika Jurgander börjar som chefscontroller. Klara Jebsen och Carolina
Levy börjar som fastighetsekonomer. Petter Backman börjar som finanscontroller. Samtliga
nya medarbetare börjar sina roller under 2021.

-

Den 17 september meddelades att Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande
efter genomförd förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att
Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag
inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en
”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk.

-

Den 20 september meddelades att Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och
Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders beräknas tillträda sina
nya roller senast under december 2021.

Några beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan årsredovisningen lämnades den 16 april 2021
och inte heller har några förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december
2020.
_____________________
Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

BILAGA M

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att extra bolagsstämman
den 22 oktober 2021 beslutar bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission enligt nedan:
1.

Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt
motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra
bolagsstämma.

2.

De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller
på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

3.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner
av Stam D aktier och/eller Preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid
företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syfte
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara
att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter
eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Övrigt
Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 13 och
14 vid bolagsstämman.
Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i september 2021
Odd Molly International AB (publ)
Styrelsen

