FÖRSLAG TILL DAGORDNING SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT
- ÅRSTÄMMA I STAR VAULT AB DEN 13 JUNI 2022
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m.
13. Beslut om optionsprogram.
14. Stämman avslutas.
Förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman (punkten 2)
Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att styrelseordförande
Patrik Sommarin skall väljas till ordförande vid årsstämman.
Utseende av protokollförare (punkten 3)
Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att Henrik Nyström skall
utses till protokollförare.
Upprättande av röstlängd (punkten 4)
Stämmoordförande kommer att upprätta röstlängd baserad på inkomna och korrekta
poströster.
Val av en eller två justeringsmän (punkten 6)
Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår Fredrik Reimers som
ensam justeringsman.
Resultatdisposition (punkten 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2021.
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Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna
10 och 11)
Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen skall bestå
av tre ledamöter utan suppleanter genom omval av Fredrik Reimers, Petter Norman och
Henrik Nyström. Det föreslås vidare att Fredrik Reimers skall väljas som ordförande samt
omval av KPMG som revisor i egenskap av auktoriserat revisionsbolag med auktoriserade
revisorn Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor. Aktieägarna föreslår vidare att
oförändrad ersättning skall utgå med 8 000 kronor till styrelsens ordförande och 5 000
kronor till styrelseledamot som inte innehar en operativ befattning i Bolaget för tiden intill
att nästa årsstämma har hållits. Därtill att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd
löpande räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m. (punkten 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska
bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i
bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 100 000 000 aktier, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner
skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen
lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om optionsprogram (punkten 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 16 000 000
teckningsoptioner, där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
Bolaget i aktieslaget B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om
högst 150 000 kronor. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
medarbetare i Bolaget, inklusive VD. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild
teckningslista.
A. VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 6 000 000 teckningsoptioner eller det mindre
antal som VD väljer att teckna.
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B. Övriga medarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 10 000 000 teckningsoptioner,
med tilldelning om högst 3 000 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som
enskild väljer att teckna. Styrelsen skall äga rätt att besluta vilka medarbetare som skall
erbjudas rätt att teckna teckningsoptionerna.
Teckningsberättigade får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. Särskilt
optionsavtal kan komma att ingås med teckningsberättigade. För de teckningsoptioner
teckningsberättigade tecknar skall en premie motsvarande marknadsvärdet för
teckningsoptionerna vid respektive tidpunkt för teckning erläggas (beräknat av oberoende
expert med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes). Teckningsoptionerna skall
tecknas under perioden 14 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 mot samtidig kontant
betalning. Styrelsen för Bolaget skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för teckning.
Programmet kan vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en
utspädning om högst cirka 4,7 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och
med den 15 mars 2023 till och med den 15 april 2023. Varje teckningsoption ger
innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 180
procent av ett volymvägt genomsnitt av betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME
under handelsdagen närmast före teckning av teckningsoptionerna (ex volymvägd betalkurs
uppgår till 10 medför att aktieteckning skall ske till 18). De nytecknade aktierna medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen bedömer det angeläget
och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för teckningsberättigade avseende
Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera
värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna, som tecknas till marknadsvärde, betraktas ej
knutna till anställning på ett sådant sätt att sociala avgifter skall utgå, varför några kostnader
för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av optionsprogrammet. De
externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framför allt kostnader
för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det
föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om
emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor. Styrelsen eller den styrelsen utser
skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. VD har
inte varit delaktig i förslag till beslut.
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