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Org.nr/Reg. no. 559082-2689 

Protokoll från årsstämma i Pure Positioning AB 

(publ) den 30 juni 2021 

Minutes of the annual general meeting of the 

shareholders in Pure Positioning AB (publ) on 30 

June 2021 

 

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting 

Styrelsens ordförande Bruno Soutinho förklarade årsstämman öppnad. 

The chairman of the board of directors declared the annual general meeting open. 

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list 

Bifogat förteckning, Bilaga 3, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringspersonen, 

baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd 

vid stämman. 

The attached list, Exhibit 3, based on the share register of the meeting and received advance votes, 

was prepared by the company and verified by the person approving the minutes, and was approved to 

serve as voting list for the meeting. 

 

En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av 

förhandsröstning, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angiva 

lag. 

A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as 

Exhibit 4, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated. 

§ 3 Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare vid stämman / Election of 

chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes 

Utsägs Bruno Soutinho till ordförande och protokollförande på stämman, enligt styrelsens förslag. 

Bruno Soutinho was appointed as chairman of the general meeting and keeper of the minutes, in 

accordance with the proposal of the board of directors. 

Noterades att stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs med deltagande genom förhandsröstning 

It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act 

(2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and 

other associations, i.e. by way of participation through advance voting. 

Det antecknas att kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1, och det 

förhandsröstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2: 

It was noted that the notice to the general meeting is attached as Exhibit 1, and the form for advance 

voting used for postal voting is attached as Exhibit 2. 

§ 4 Val en eller flera justeringspersoner / Election of one or several persons to certify the 

minutes 

Utsägs Lars Christian Beitnes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Lars Christian Beitnes was appointed to approve the minutes, in addition to the chairman: 

§ 5 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the 

general meeting has been duly convened 
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Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

It was noted that the meeting had been duly convened. 

 

§ 6 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda 

Godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen. 

The proposed agenda that had been included in the notice was approved. 

 

§ 7 Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the 

auditors' report and the group annual report and the group auditor’s report 

Årsstämman beslutade att föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. 

The annual general meeting resolved that the presentation of the annual report and the auditors' 

report and the group annual report and the group auditor’s report shall be deferred to a continued 

general meeting. 

 

§ 8 Beslut om: / Resolutions regarding: 

Årsstämman beslutade att beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning, 

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

samt koncernbalansräkningen, och 

c.ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

ska anstå till en fortsatt bolagsstämma 

 

The annual general meeting resolved that the resolutions regarding: 

a. adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the 

group balance sheet; 

b. the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet; and 

c. discharge from liability of the board of directors and the managing director. 

 

shall be deferred to a continued general meeting. 

 

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of 

directors and auditors 

Beslutades att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. 

It was resolved that the company’s board of directors shall consist of four (4) members without 

deputies. 

 

Beslutades att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleanter. 

It was resolved that the number of auditors shall be one (1) without deputy auditors. 

 

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees to the board of 

directors and the auditors 



The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. 

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till respektive ledamot och 225 000 

kronor till styrelsens ordförande, totalt 765 000 kronor. 

It was resolved that the remuneration to each director elected by the meeting shall be SEK 180,000 

and the chairman of the board of directors is to receive SEK 225,000, in total SEK 765,000. 

 

Det beslutades också at styreledamöterna, med förbehåll för att de är skatte- och kostnadsneutrala, har 

rätt att fakturera bolaget med avseende på deras ersättning. Om styrelsens ordförande eller de övriga 

styrelseledamöterna fakturerar bolaget genom ett företag eller annan enhet föreslås ersättningen att 

höjas med ett belopp som är lika med momsen, dvs 225 000 kronor exklusive moms respektive 

180 000 kronor exklusive moms. 

It was further resolved that, subject to being tax- and cost neutral for the company, the directors shall 

be entitled to invoice the company with respect to their remuneration. If the chairman of the board or 

the other directors will invoice the company through a company or other entity, the remuneration is 

proposed to increase with an amount equal to the VAT, i.e. SEK 225,000 plus VAT and SEK 180,000 

plus VAT respectively. 

 

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. 

It was further resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice. 

 

§ 11 Val av styrelse och revisorer / Election of the board of directors and auditors 

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Bruno Soutinho, Frode Aschim, Lars-Erik Ydstie och 

Christian Börner. Beslutades vidare om omval av Bruno Soutinho till ordförande i styrelsen. Alla val 

er giltiga intill slutet av årsstämman 2022. 

It was resolved to re-elect Bruno Soutinho, Frode Aschim, Lars-Erik Ydstie and Christian Börner as 

members of the board of directors, It was further resolved to re-elect Bruno Soutinho as chairman of 

the board of directors. All elections are valid for the period until the end of the annual general 

meeting 2022. 

 

Beslutades om omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser till bolagets revisor intill slutet av 

årsstämman 2022.  

It was resolved to re-elect the authorized auditor Johan Kaijser as the company’s auditor for the 

period until the end of the annual general meeting 2022. 

 

§ 12 Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner / Resolution regarding authorization for 

issuances 

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission 

av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 5. 

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, to authorize the board of 

directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, in accordance with Exhibit 

5. 

 

§ 13 Stämmans avslutande / Closing of the meeting 

Ordförande vid stämman Bruno Soutinho förklarade årsstämman avslutad. 

The chairman of the meeting declared the annual general meeting closed. 

 

 

___________________________________ 

 

[signatursida följer/signature page to follow] 
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Vid protokollet / Minutes taken by   Justeras / Approved 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Bruno Soutinho (sign.)  Lars Christian Beitnes (sign.) 
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Bilaga 1 / Exhibit 1 

Kallelsen till bolagsstämman 

Notice to the general meeting 

 

Kallelse till årsstämma i Pure Positioning AB (publ) 
 
Aktieägarna i Pure Positioning AB (publ) org.nr 559082-2689, ("Bolaget"), med säte i 
Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. 
 
Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset) 
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund 
av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att 
årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående 
och att utövande av rösträtt endast kan ske genom obligatorisk förhandsröstning 
(poströstning) före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i 
enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid årsstämman fattade 
besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt 
sammanställt. 
 
Anmälan 
För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid årsstämman ska aktieägare: 
 

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tosdagen 
den 24 juni 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade 
aktier” nedan), och 
 

ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under 
rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget 
tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. 

 
Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för 
årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste 
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att 
delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast 
tordagen den 24 juni 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. 
Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts 
av relevant förvaltare senast torsdagen den 24 juni 2021 kommer att beaktas vid 
framställningen av aktieboken. 
  
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman 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 förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
www.purepositioning.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan til årsstämman. 
 
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Det 
ifyllda formuläret ska skickas till Pure Positioning AB (publ), Attn. Bruno Soutinho, 
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Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm (vännligen märk kuvertet “Pure Positioning AGM 
2021”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till 
ir@purepositioning.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller 
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren 
förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda 
instruktioner eller villkor. Om så sker är förehandsröstingen i dess helthet ogiltig. 
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.purepositioning.se 
 
Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare vid stämman.  
4. Val en eller flera justeringspersoner. 
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt koncernbalansräkningen, och 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. 
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
11. Val av styrelse och revisorer. 
12. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner. 
13. Stämmans avslutande. 

 
Förslag till beslut 
 
Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd 
Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås godkänd av årsstämman är den röstlängd 
som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i 
enlighet med kallelsen och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av 
justeringspersonen. 
 
Punkt 3: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman 
Styrelsen föreslår att Bruno Soutinho eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället 
utser, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman. 
 
Punkt 4: Val en eller flera justeringspersoner 
Styrelsen föreslår att Jan Tomas Hellström eller vid hans förhinder, den som styrelsen 
istället utser, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet 
från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster 
blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman. 
 
Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny 
räkning. 
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Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av 
arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer 
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fire styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås 
vidare att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor. 
 
Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till respektive ledamot och 
225 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 585 000 kronor. Det föreslås vidare att 
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  
 
Det föreslås också att styrelseledamöterna, med förbehåll för att de är skatte- och 
kostnadsneutrala, har rätt att fakturera Bolaget med avseende på deras ersättning. Om 
styrelsens ordförande eller de andra styrelseledamöterna fakturerar Bolaget genom ett 
företag eller annan enhet föreslås ersättningen att höjas med ett belopp som är lika med 
momsen, dvs 225 000 kr inklusive moms respektive 180 000 kr inklusive moms. 
 
Det föreslås att Bruno Soutinho, Frode Laberg Aschim, Christian Börner och Lars-Erik Ydstie 
omväljs till styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Bruno Soutinho omväljs till styrelsens 
ordförande. Alla val er giltiga intill slutet av årsstämman 2022 
 
Det föreslås att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omväljs till Bolagets revisor intill 
slutet av årsstämman 2022. 
 
Ytterligare information om styrelseledamöterna, som föreslås till omval, finns tillgänglig på 
Bolagets webbplats www.purepositioning.se och i årsredovisningen för 2020. 
 
Punkt 12: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas 
kontant, genom apport och/eller genom kvittning. 
 
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt 
ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka 
Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om 
styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission 
enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må 
behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
 
Majoritetsregler 
För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
bolagstämman. 
 
Antal aktier och röster 
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 134 133 
446. Bolaget innehar inga egna aktier. 
 
Övrigt 
Årsredovisning, revisionsberättelse och eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) kommer senast tre veckor före årsstämman i Bolagets lokaler i Eriksbergsgatan 
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10 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.purepositioning.se. Samtliga handlingar 
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.  
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagstämman, begära upplysningar från 
styrelsen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 
Hantering av personuppgifter  
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy 
som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. 
 

* * * * * 
 

Stockholm i juni 2021 
Pure Positioning AB 

Styrelsen  
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Bilaga 2 / Exhibit 2 

Förhandsröstningsformulär som använts för poströstningen  

Form for advance voting used for postal voting 

 

 ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 
 
Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
Anmälan och formuläret ska vara Pure Positioning AB (publ) tillhanda senast den 24 juni 2021 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Pure Positioning AB org.nr 559082-2689, vid extra bolagsstämma onsdagen den 30 juni 2021. 
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn 
 
 
 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 
 

Telefonnummer 
 
 
 

E-post 
 

Ort och datum 
 
 

Namnteckning* 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis 
(eller motsvarande handling) biläggas det ifyllda formuläret.  
 
 
För att förhandsrösta, gör så här: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Pure Positioning AB (publ), Attn. 
Bruno Soutinho, Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får 
även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@purepositioning.se 

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar 
genom ombud 

• 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 

• Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska 
förhandsröstningsformuläret inte skickas in 

 
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 formuläret för 
förhandsröstningen i sin 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 
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samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. 
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Pure 
Positioning AB tillhanda senast 24 juni 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 24 juni 
2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan. 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Pure Positioning AB:s hemsida, 
www.purepositioning.se. 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf. 
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Årsstämma i Pure Positioning AB (publ) den 30 juni 2021 

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till Årsstämman. 
 
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 nedan är den röstlängd som upprättats av 
Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och 
inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen. 
 
Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 
förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet. 
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman 
Bruno Soutinho eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, väljs till ordförande och 
protokollförare vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Val en eller flera justeringspersoner 
Jan Tomas Hellström eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, väljs till 
justeringsperson 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Prövande av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

6. Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐ 

8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Ja ☐ Nej ☐ 

8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt koncernbalansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

8c. Bruno Soutinho 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Frode Laberg Aschim 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Christian Börner 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Lars-Erik Ydstie 



The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Eric Forss (tidigare styrelseledamot som avgått under 2019) 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Ekaterina Konshina (tidigare styrelseledamot som avgått under 2019) 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Frank Lytle (tidigare styrelseledamot som avgått under 2019) 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Barskiy Maxim (tidigare styrelseledamot och VD som avgått under 2019) 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Gunnar Ulf Christer Edberg (VD) 

Ja ☐ Nej ☐  

8c. Jan Tomas Hellström (tidigare VD som avgått under 2019) 

Ja ☐ Nej ☐  

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer 

Antal styrelseledamöter 

Ja ☐ Nej ☐ 

Antal revisorer 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Arvode till styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

Arvode till revisorerna 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Val av styrelse och revisorer 

11. Omval av Bruno Soutinho 

Ja ☐ Nej ☐  

11. Omval av Frode Laberg Aschim 

Ja ☐ Nej ☐  

11. Omval av Christian Börner 



The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. 

Ja ☐ Nej ☐  

11. Omval av Lars-Erik Ydstie 

Ja ☐ Nej ☐  

11. Omval av styrelseordförande 
      Bruno Soutinho 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Omval av revisorn Johan Kaijser 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

  



The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. 

Bilaga 4 / Exhibit 4 

Det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröstning 

The summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes 

 

 

GET Group AB (publ)
Bilaga 4 / Appendix 4: Poströster - Slutredovisning (26$ 2020-198) - Översikt företrädda röster // Schedule of votes represented and given

Översikt röster / Schedule of votes casted:

Totalt antal aktier representerad / Total number of shares represented 45 627 450        

Totalt antal aktier i bolaget / Total number of shares in the company 134 133 446      

For/for Mot/against Avstår/abstention

Representerte aksjer med 

stemmerett / represented 

shares with one voting 

Agenda punkt / item 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd / 

Preparation and approval of the voting list

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 3 - Val av ordförande och utseende av protokollförare vid 

stämman / Election of chairman of the meeting and appointment of the keeper of 

the minutes

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 4 -  Val en eller flera justeringspersoner / Election of one or 

two persons to certify the minutes

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 5 -  Prövande av om Årsstämman blivit behörigen 

sammankallad / Examination of whether the general meeting has been properly 

convened

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 6 -  Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 8.a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och 

balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / 

Resolution regarding adoption of income statement and balance sheet and the 

group income statement and the group balance sheet
Antal röster / number of votes -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 0,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 8.b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding the profit or 

loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet

Antal röster / number of votes -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 0,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 8.c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör / Resolution regarding discharge from liability of the board 

of directors and the managing director

Bruno Soutinho (Styrelseordförande)

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Frode Laberg Aschim (Styreledamot)

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Christian Börner (Styreledamot)

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Lars Erik Ydstie (Styreledamot, utträde under 2022)

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Gunnar Ulf Christer Edberg (VD)

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 9 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer / 

Determination of the number of directors and auditors

Antal styrelseledamöter / Number of directors

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Antal revisorer / Number of auditors

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / 

Determination of fees to the board of directors and the auditors

Arvode till styrelsen / Fees to the directors

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Arvode till revisorerna / Fees to the auditors

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 11 - Val av styrelse och revisorer / Election of the board of 

directors and auditors

Omval av Bruno Soutinho / Re-election of Bruno Soutinho

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Omval av Christian Börner / Re-election of Christian Börner

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Omval av Frode Aschim / Re-election of Frode Aschim

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Omval av Lars-Erik Ydstie / Re-election of Lars-Erik Ydstie

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Omval av styrelseordförande Bruno Soutinho / Re-election of the chairman of the 

board of directors Bruno Soutinho

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Omval av revisorn Johan Kaijser / Re-election of auditor Johan Kaijser

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%

Agenda punkt / item 12 - Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner / 

Resolution regarding authorisation for issuances

Antal röster / number of votes 45 627 450           -                   -                              45 627 450                           

I % av antall stemmer representert / in % of number of shares represented 100,0% 0,0% 0,0%



The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. 

 

Bilaga 5 / Exhibit 5 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler 

Resolution regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles 

 

Styrelsen för Pure Positioning AB, org.nr 559082-2689, ("Bolaget"), föreslår att extra bolagsstämman 

beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om 

emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares 

företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. 

The board of directors for Pure Positioning AB, reg. no. 559082-2689, (the "Company") proposes that 

the extra general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the 

next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve to issue shares, convertibles and/or 

warrants, with or without preferential rights for the shareholders, to be paid in cash, in kind and/or by 

way of set-off. 

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst 

i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i 

samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 

emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att 

möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett 

teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. 

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential 

rights in accordance with the above is primarily for the purpose to broaden the shareholder base, raise 

new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If issuances are 

carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, such issue shall be made in 

accordance with customary market terms. If the board of directors finds it suitable in order to enable 

delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription 

price corresponding to the shares quota value. 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband 

med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the 

adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies 

Registration Office. 

Beslut enligt denna bilaga är endast giltigt om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. 

A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding 

not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. 

 

* * * * * 

 

 


