
Org.nr 556981-0517  Protokoll fört vid extra 
bolagsstämma i G-Loot  Global 
Esports AB (publ) den 29 
september 2020 klockan 10.00 i 
bolagets 	lokaler, 	Birger 
Jarlsgatan 37 B, Stockholm 

§ 0 Stämmans öppnande 
Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat Rikard Lindahl, 
Advokatfirman Vinge, på uppdrag av styrelsen. 

§ 1 Val av ordförande vid stämman 
Utsågs Rikard Lindahl till ordförande vid stämman. Upplystes om att Joel Magnusson, 
Advokatfirman Vinge, ombetts att föra protokollet vid stämman. 

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara 
åhörare vid extra bolagsstämman. 

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud, Bilaga 1, att gälla 
som röstlängd vid stämman. 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. 

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare 
Utsågs Fredrik Benedict Nybladh att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

§ 6 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier 
Redogjordes för styrelsens förslag att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att 
besluta om emission av nya aktier enligt Bilaga 2. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. 

Beslöts därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 7 Förslag till beslut avseende valberedning 
Redogjordes för valberedningens förslag till beslut avseende valberedningens instruktion 
enligt Bilaga 3. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. 



Beslöts därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 8 Stämmans avslutande 
Förklarades extra bolagsstämman avslutad. 
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den 29 september klockan 10.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm. 



Bilaga 1  
[Röstlängd att biläggas separat] 



Bilaqa 2  

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 
emission av nya aktier  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden till och 
med 31 december 2020 och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier. 
Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. 
Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det medför en ökning av antalet 
aktier i bolaget med högst l 030 928 aktier. 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen rätt att besluta om emission för att kunna ta in 
nytt kapital i bolaget från befintliga och/eller nya investerare. Om styrelsen beslutar om 
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa bolagets 
fortsatta utveckling, att anskaffa kapital för att finansiera verksamheten och/eller för att 
potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan 
visa sig nödvändiga i samband med beslutets registrering vid Bolagsverket. 



Bilaga 3 

Valberedningens förslag till beslut avseende valberedning 

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med 
bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2021. Valberedningen ska bestå 
av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear  Sweden  AB:s 
utskrift av aktieboken per 31 oktober som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra 
valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att 
utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har 
rätt att utse en ledamot av valberedningen. 

Valberedningen utser inom sig en ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur 
valberedningen ska den aktieägaren som utsett ledamoten inom skälig tid utse en ny ledamot. 
Om aktieägaren inte utövar rätten att utse en ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot 
till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått 
från att utse ledamot av valberedningen. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i 
valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter 
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de 
aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt 
att utse sina egna ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i 
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller 
om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit 
bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre 
månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till 
valberedningen. 

Valberedningen ska utses och sammansättningen offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman. Bolaget ska ansvara för kostnader avseende utvärdering och rekrytering. Arvode 
utgår ej till valberedningens ledamöter. 

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut (i) 
förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till 
styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvode till ordförande och övriga icke anställda 
styrelseledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till 
revisor, (vi) förslag till arvodering av revisor, samt (vii) förslag till, i den mån så anses 
erforderligt, ändringar i gällande principer för valberedningen. 
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