Kommuniké från extrastämma i Free2move Holding AB (publ) den 25 mars 2021
Free2move Holding AB (publ) (”Bolaget”) höll under torsdagen den 25 mars 2021 en extra
bolagsstämma (”Extrastämman”) i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att öka utrymmet att emittera nya aktier i Bolaget har Extrastämman fattat beslut om ändring av
Bolagets bolagsordning. Ändringar som beslutats enligt styrelsens förslag till Extrastämman är följande:
Gammal lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.
Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.
Gammal lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.
Ny lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.
Beslut om bemyndigande
Slutligen beslutade Extrastämman att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till
nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock
inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till
teckning av aktier än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser emitteras.
Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas
med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha
företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna
och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av nya
fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att
kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om
bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.
_____________
Stockholm den 25 mars 2021
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
E-mail: leif.syrstad@free2move.se
Tel.nr: 0708 660 77 03

Om Free2Move
Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies).
Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via
uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell.
Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar
och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

