
Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Quickbit 
eu AB (publ), org.nr 559066-2093, den 23 juni 
2020, kl. 13.30 i Walthon Advokaters lokaler, 
Stureplan 4A, Stockholm. 

1 STAMMANS OPPNANDE 

Extra bolagsstamman oppnades av styrelsens ordforande Sven Hattenhauer. 

2 VAL AV ORDFORANDE VID STAMMAN 

Advokat Clarissa Froberg utsaqs till ordforande vid extra bolagsstamman. Noterades att 
bitradande juristen Anna Magnusson tjanstgjorde som protokollforare. 

3 UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Upprattades och godkandes rostlanqd enligt Bilaga A. 

4 VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSPERSONER 

Starnrnan utsaq Fredrik Selin att jarnte ordforanden justera dagens protokoll. 

5 PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Noterades att kallelsen till extra bolaqsstarnrnan offentliggjorts genom pressmeddelande 
den 29 maj 2020 och darefter funnits tillganglig pa bolagets webbplats, samt att kallelsen 
till extra bolagsstamman publicerats i Post- och lnrikes Tidningar och att information om 
att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 juni 2020. Starnrnan forklarade 
sig behoriqen sammankallad. 

6 GODKANNANDE AV DAGORDNINGEN 

Starnrnan qodkande dagordningen enligt Bilaga B. · 

7 VAL AV NY STYRELSELEDAMOT 

Antecknades att Anders Lindell meddelat att han onskar uttrada ur styrelsen. Ordforanden 
redogjorde for bolagets storre aktieaqares forslag om val av ny styrelseledamot. Extra 
bolagsstamman beslutade, i enlighet med bolagets storre aktieaqares forslaq, om nyval av 
Mathias Jonsson van Huuksloot som ny styrelseledamot for tiden intill slutet av nasta 
arsstamrna. Noterades att Anders Lindell i samband med valet larnnar styrelsen. 



Beslutades vidare att nyvald styrelseledamot och avqaende styrelseledamot erhaller 
arvode for sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesniva som 
beslutades av arsstamrnan 2019, proportionerligt i forhallande till mandattidens lanqd 
respektive proportionerligt i forhallande till den forkortade mandattidens lanqd. 

Antecknades att styrelsen efter valet bestar av Sven Hattenhauer, Johan Lund, Lars 
Melander, Scott Wilson och Mathias Jonsson van Huuksloot. 

8 STAMMANS AVSLUTANDE 

Ordforanden forklarade extra bolagsstamman avslutad. 

Underskrifter pa neste sida 
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BILAGA B 

DAGORDNING 

1. Stammans oppnande. 

2. Val av ordforande vid starnrnan. 

3. Upprattande och godkannande av rostlanqd. 

4. Val av en eller tva justeringspersoner. 

5. Provning av om starnrnan blivit behorigen sammankallad. 

6. Godkannande av dagordningen. 

7. Val av ny styrelseledamot. 

8. Starnrnans avslutande. 


