Protokoll fört vid extra bolagsstämma
SaveLend Group AB (publ), org nr 559093-5176
Plats: SaveLends huvudkontor, Kammakargatan 7, Stockholm
Datum och tid: fredag 18 februari 2022 kl 09:00

1.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid
stämman
Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Bo Engström.
Beslutade stämman, , i enlighet med styrelsens förslag, att
-

utse Bo Engström till ordförande vid dagens stämma.

Upplystes stämman om att Lina Brattström erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra
dagens protokoll.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet
företrädda aktier och röster, Bilaga 1.
Beslutade stämman att
-

3.

godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Val av en eller två justerare
Beslutade stämman att

-

4.

protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ludwig Pettersson.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Noterades att kallelse skett genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar
torsdagen den 3 februari 2022 och även funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan
den 2 februari 2022. Information om att kallelse skett annonserades även i Svenska
Dagbladet den 3 februari 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

5.

Godkännande av dagordning
Beslutade stämman att
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-

godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga
närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

6.

Beslut om a) godkännande av förvärvet av Svensk
Kreditförmedling AB och b) riktad nyemission av aktier

a)

Godkännande av förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB
Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes
möjlighet att ställa frågor. Antecknades att second opinion funnits tillgänglig på bolagets
hemsida två veckor före stämman, Bilaga 3.
Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag så som det intagits i kallelsen, Bilaga 4, att

-

godkänna det villkorade avtalet om förvärv av samtliga aktier i Svensk
Kreditförmedling AB (”Svensk Kreditförmedling”) som ingicks den 28 januari 2022.

[Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet/Antecknades att beslutet var
enhälligt].

b)

Riktad nyemission av aktier
Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes
möjlighet att ställa frågor. Antecknades att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida två veckor före
stämman, Bilaga 5–6.
Beslutade stämman på förslag av styrelsen att:, i enlighet med styrelsens förslag så som det
intagits i kallelsen, Bilaga 4, att
-

genomföra en riktad nyemission av aktier.

[Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet/Antecknades att beslutet var
Enhälligt].

7.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad
nyemission av aktier
Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, varefter stämmodeltagarna bereddes
möjlighet att ställa frågor. Antecknades att styrelsens redogörelse och revisorns yttrande
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida två veckor före
stämman, Bilaga 5–6.
Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag så som det intagits i kallelsen, Bilaga 4, att
-

godkänna styrelsens beslut från den 30 januari 2022 om en riktad nyemission av aktier

[Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet/Antecknades att beslutet var
enhälligt].
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8.

Stämmans avslutande
Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

_________________________

_________________________

Lina Brattström, protokollförare

Bo Engström, Ordförande

_________________________
Ludwig Pettersson, justerare
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Deltagare
SAVELEND CREDIT GOUP AB (PUBL) 559093-5176 Sverige

Påverkare
Helén Danielsson
helen.danielsson@savelend.se
Leveranskanal: E-post

LINA BRATTSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-18 08:39:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINNÉA BRATTSTRÖM

Datum

Lina Brattström
lina.brattstrom@savelend.se
Leveranskanal: E-post

BO ENGSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-18 08:55:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bo Evert Gösta Engström

Datum

Bo Engström
bo.engstrom@savelend.se
Leveranskanal: E-post

LUDWIG PETTERSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-18 08:43:53 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ludwig Pettersson

Datum

Ludwig Pettersson
ludwig.pettersson@savelend.se
Leveranskanal: E-post
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