
IMPACT 
COATINGS 

Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Impact 
Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318 

Tid: Torsdagen den 16 februari 2023 kl. 09.00 

Plats: KANTER Advokatbyra, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. 

§1 Oppnande av stamman 

Mark Shay, bolagets styrelseordférande, 6ppnar stamman och halsar 

samtliga narvarande aktieagare valkomna. 

§2 Val av ordférande for stamman 

Beslutas att valja Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyra, till 

ordférande for dagens stamma. Meddelades att Emelie Moller, 

KANTER Advokatbyra, utsetts till protokollférare vid stamman. 

§3 Upprattande och godkannande av réstlangd 

Bifogad férteckning, bilaga 1, 6ver narvarande aktieagare, godkanns 

som réstlangd. 

§4 Faststallande av dagordning 

Beslutas att godkanna den féreslagna dagordningen, bilaga 2. 

§5 Val av en eller tva justeringsm4n att underteckna protokollet 

Beslutas att valja Johannes Wingborg, som representerar 

Lansforsakringar Mix Vision och Lansférsakringar Smabolag Sverige V, 

att justera dagens protokoll. , 

§6 Prévning om stamman blivit behérigen sammankallad 

Stamman forklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen 

anger. 

§7 Beslut om Andring av bolagsordningen 
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IMPAGT 
COATINGS 

Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Impact 
Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318 

§8 

§9 

§10 

Stamman beslutade att Andra bolagsordningen i enlighet med 
styrelsens férslag, bilaga 2. Det antecknades att beslutet fattades 

enhalligt. 

Beslut om bemyndigande fo6r styrelsen att besluta om nyemission 
av aktier 

Det antecknades att aktieagarna infor stamman informerats om hur stor 
kapital- respektive r6standel som Accendo Capital hégst kan fa genom 

att teckna aktier ut6ver sin féretradesratt i nyemissionen. 

Stamman beslutade om emissionsbemyndigande for styrelsen i 

enlighet med styrelsens férslag, bilaga 2. Det antecknades att beslutet 

fattades enhalligt. 

Styrelsens f6érslag till bemyndigande fér styrelsen att foreta 

sméarre justeringar av beslut fattade vid stamman i samband med 
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 

Stamman beslutar att godkanna styrelsens férslag att bli bemyndigad 
att foreta smarre justeringar av besluten fattade vid stamman fér det 

fallbehov skulle uppsta vid registreringen hos Bolagsverket eller 

Euroclear Sweden AB. 

Stamman avslutas 

Ordférande forklarar stamman avslutad. 

Vid protokollet: Justeras 
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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTAMMA | IMPACT COATINGS AB (PUBL) 

Aktieagarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (Bolaget”), kallas harmed till extra 

bolagsstamma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyra pa 

Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. 

Aktieagare som Onskar delta pa stamman ska dels vara inférd i den av Euroclear Sweden AB forda 
aktieboken onsdagen den 8 februari 2023, dels till Bolaget anmala sin avsikt att delta senast fredagen 
den 10 februari 2023. 

Anmalan om deltagande pa stamman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till 

impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linképing. Vid anma&lan uppges namn, person- 

/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella bitraden, samt uppgifter om 

aktieinnehav. 

Fullmaktsformular fér aktieagare som 6nskar delta pa stamman genom ombud kommer att hallas 

tillgangligt pa Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieagare som féretrads genom 

ombud ska utfarda dagtecknad fullmakt for ombudet. Om fullmakt utfardas av juridisk person ska 

bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande fér den juridiska personen bifogas. Fullmakt 
och registreringsbevis bor i god tid fore stamman insandas per brev till Bolaget pa ovan angivna 
adress. Fullmakten, som maste vara daterad, far inte vara aldre an ett ar, om det inte sarskilt i 
fullmakten anges att den galler fér en langre period, max fem ar. 

Aktieagare som |atit férvaltarregistrera sina aktier maste, for att aga ratt att deltaga pa stamman, 

begara att tillfalligt registreras i den av Euroclear Sweden AB férda aktieboken sa att aktieagaren blir 
upptagen i aktieboken per den 8 februari 2023. Sadan registrering kan vara tillfallig (s.k. 

réstrattsregistrering) och begaras hos férvaltaren i god tid. Réstrattsregistreringar som gjorts senast 
den 10 februari 2023 beaktas vid framstallning av aktieboken. 

FORSLAG TILL DAGORDNING 

Oppnande av stamman 
Val av ordférande vid stamman 

Upprattande och godkannande av réstlangd 
Faststallande av dagordning 

Val av en eller tva justeringspersoner 
Prévning om stamman blivit behérigen sammankallad 

Beslut om Andring av bolagsordningen 
Beslut om bemyndigande fér styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Styrelsens forslag till bemyndigande fér styrelsen att foreta smarre justeringar av beslut 

fattade vid stamman i samband med registrering hos Bolagsverket 
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FORSLAG TILL BESLUT 

Beslut om Andring av bolagsordningen (punkt 7) 

Fér att mdjliggora foretradesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av 

Bolaget den 22 december 2022, som genomférs med stéd av emissionsbemyndigandet som 

styrelsen féreslar att bolagsstamman beslutar om i enlighet med punkten 8 nedan, foreslar styrelsen 
att bolagsstamman fattar beslut om Andring av granserna fér aktiekapitalet i bolagsordningen (4 §) 
fran "lAgst 2 500 000 kronor och hégst 10 000 000 kronor’ till "lagst 5 000 000 kronor och hdgst 

20 000 000 kronor” samt att bolagsstamman fattar beslut om Andring av granserna fér antalet aktier 

i bolagsordningen (5 §) fran "lagst 20 000 000 och hégst 80 000 000” till "lagst 40 000 000 och hdgst 
160 000 000”. 

Stammans beslut enligt denna punkt 4r villkorad av att stamman fattar beslut i enlighet med 
styrelsens forslag enligt punkt 8 nedan. 

For giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet bitrads av aktieagare med minst tva 
tredjedelar av saval de angivna résterna som de vid stamman foretradda aktierna.  



Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8) 

For att mdjliggdra foretradesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av 
Bolaget den 22 december 2022 féreslar styrelsen att extra bolagsstamman bemyndigar styrelsen att, 

vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nasta arsstamma, besluta om nyemission av aktier, med 

foretradesratt for aktieagarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning, av 

hdgst 30 877 664 nya aktier. 

Stammans beslut enligt denna punkt 4r villkorad av att stamman fattar beslut i enlighet med 

styrelsens forslag enligt punkt 7 ovan. 

For giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet bitrads av aktieagare med minst tva 

tredjedelar av saval de angivna rdsterna som de vid stamman féretradda aktierna. 

Styrelsens férslag till bemyndigande for styrelsen att foreta smarre justeringar av beslut 

fattade vid stamman i samband med registrering hos Bolagsverket (punkt 9) 

Stamman f6reslas bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att foreta smarre justeringar av 

besluten fattade vid stamman f6r det fall behov skulle uppsta vid registreringen hos Bolagsverket. 

UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH ROSTER 

Styrelsen och VD ska, om nagon aktieagare begar det och styrelsen anser att det kan ske utan 

vasentlig skada for Bolaget, lamna upplysningar om férhallanden som kan inverka pa bedémningen 

av ett arende pa dagordningen. 

Samtliga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer ait hallas tillgangliga hos 
Bolaget och pa Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast torsdagen den 26 januari 2023. 

Dessa handlingar kommer aven att skickas till aktieagare som sa begar och lamnar sin postadress. 

Vid tidpunkten for utfardandet av denna kallelse ar det totala antalet aktier och rdster i Bolaget 

56 609 051 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. 

For information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstamman, se 
integritetspolicyn pa Euroclear Sweden AB:s webbplats, 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
  

  

Link6ping i januari 2023 

Impact Coatings AB (publ) 

Styrelsen 

 


