Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) får härmed avge följande redogörelse för händelser av
väsentlig betydelse vilka inträffat efter det att årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till
2019-12-31 lämnats.
Följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat sedan ovan nämnda
årsredovisning lämnats:
Bolaget har, som tidigare meddelats, vid 9 tillfällen upptagits lån på totalt Kkr 6 100 med en förlängd
löptid till 30 juni 2021 och med 10 % årlig ränta. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch
Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton som är ordförande i Free2move Holding AB.
Utöver ovanstående belopp har bolaget lånat 310 000 kr av Didrik Hamilton personligen 11 februari
2021.
Årsstämma genomfördes 7 maj 2020 och vidare avhölls första kontrollstämma den 12 juni 2020.
En andra kontrollstämma (”Extrastämman”) avhölls den 24 november 2020. Då den nya
kontrollbalansräkningen (KBR 2) utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade
aktiekapitalet beslutade Extrastämman enligt styrelsens primära förslag om att bedriva verksamheten
vidare. Extrastämman beslutade om en riktad kvittningsemission av 4 197 271 aktier till Soffloch
Advice AB med en teckningskurs om 1,4295 kronor. Aktierna betalades genom kvittning av de
6 000 000 kronor av de fordringar som Soffloch Advice har på Bolaget.
En extra bolagsstämma avhölls den 22 december 2020 för att behandla ny bolagsordning samt
nyemission. Extrastämman beslutade om en riktad kvittningsemission 399 301 aktier till styrelsen med
en teckningskurs om 1,4375 kronor. Aktierna betalades genom kvittning av 574 000 kronor av
styrelsearvoden. Extrastämman beslutade också om en riktad kvittningsemission 1 252 173 aktier med
en teckningskurs om 1,4375 kronor. Aktierna betalades genom kvittning på 1 800 000 kronor av fordran
som Strategisk Företagsledning Syrstad & Co AB har på Bolaget.
Extrastämman den 22 december gav styrelsen bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma besluta
om nyemission.
Som tidigare publicerats har Free2Move tecknat ett nytt avtal med Toyota Sweden AB gällande en ny
lösning av digital uppkoppling för Toyotas fastighetstekniska infrastruktur. Den tekniska lösningen
bygger på Free2moves plattform 2Connect och ska nu kundanpassas med uppkoppling av laddstolpar
och solpaneler.
Free2move har tecknat ett treårigt avtal (OPTI) med Bilhörnan i Sandviken AB som är en av
återförsäljarna för Toyota Sweden AB, detta avtal publicerades 2021-01-07.
Den 15 februari 2021 publicerades nyheten om ett tekniskt supportavtal med MyEden AB rörande
MyEden-systemet med molntjänst, webapplikation och kontrollenhet för smart klimatstyrning av
växthus för konsumentmarknaden som utvecklats av Free2Move.Avtalet är på ett år.
Dotterbolaget Free2Move AB och Sally R har gemensamt undertecknat ett Partneravtal vilket
publicerades cen 15 februari 2021 Delar av Free2Moves servicelösning till kund kan automatiseras.
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En nyemission vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 tecknades till cirka 120 procent.
I ett första steg efter nyemissionen registreras 26 562 770 aktier, varav 14 909 466 aktier betalats kontant
och 11 653 304 genom kvittning. Ordförande i Free2move Holding AB Didrik Hamilton kvittade privat
och igenom Soffloch Advice AB 11 070 639 kr mot 11 653 304 aktier.

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ)
Stockholm, 17 mars 2021

Didrik Hamilton

Leif Syrstad

Sture Persson

Andreas Lundmark

Peter Öberg
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