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Protokoll fört vid extra bolagsstämma 
genom poströstningsförfarande i JonDeTech 
Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532, den 
21 juli 2021 i Stockholm. 

 

§ 1 Öppnande av extra bolagsstämma 

Stämman öppnades av Christoffer Benninge på uppdrag av styrelsen.  

§ 2 Val av ordförande vid extra bolagstämma 

På förslag av styrelsen valdes Christoffer Benninge till ordförande vid stämman. Noterades att 
Richard Katzman skulle föra dagens protokoll. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Det noterades att stämman hålls enbart genom poströstning i enlighet med 20 § lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Bilagd förteckning (Bilaga 1) sammanställdes som röstlängd baserat på inkomna poströster från 
aktieägare som, i enlighet med instruktionerna i kallelsen till stämman, utövat sin rätt att rösta vid 
stämman genom post. 

Resultatet av poströstningen för punkterna på dagordningen som omfattas av poströstning är bilagt 
till detta protokoll (Bilaga 2). 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. 

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare 

Beslutades att Erik Hallberg och Jan Johannesson skulle justera protokollet. 

§ 6 Prövning om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad  

Noterades att kallelse till extra bolagsstämma skett genom annonsering i Post- och inrikes tidningar 
och på bolagets webbplats (www.jondetech.se) samt att information om att kallelse skett har 
publicerats i Svenska dagbladet. 

Konstaterades därefter att stämman var sammankallad i behörig ordning. 

http://www.jondetech.se/
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§ 7 Godkännande av den riktade emissionen 

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 10 juni 2021 
om att emittera högst 210 527 aktier om en riktad nyemission till Thomas Krishan, innebärande en 
ökning av aktiekapitalet med högst 8 045,822790 kronor. Teckningspriset för de nya aktierna var 
9,50 kronor per aktie, motsvarande den teckningskurs som fastställdes inom ramen för det 
accelererade bookbuildning-förfarandet. 

Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att aktierna 
emitterades inom ramen för det genomförda accelererade bookbuilding-förfarandet som 
offentliggjordes den 10 juni 2021. 

§ 8 Avslutande av extra bolagsstämma 

Den extra bolagsstämman förklarades avslutad. 
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