
Protokoll fört vid extra bolagsstämma
Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843,
den 14 december 2020.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman all utse advokat Malcolm Wiberg, Westerberg & Partners
Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Gustav Kyringer-Jurell, Westerberg & Partners Advokatbyrå,
erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades vidare all extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 § lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-
och föreningsstämmor, innebärande all deltagande i den extra bolagsstämman
endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilacia 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som
omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som
anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd
vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt
Bilaga 1.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman all protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av
Maffias Ek.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar den 30 november 2020, och att det den 30 november 2020
annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits
tillgänglig på bolagets webbplats.

Beslutade stämman att den var behörigen sam mankallad.



§ 6. Val av ny revisor

Beslutade stämman, med entledigande av Deloitte AB, att utse
PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor i enlighet med styrelsens
förslag såsom det intagits i kallelsen, Bilaga 1. Arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

§ 7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer
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Vid protokollet:

Gtav F/ringerJ/ell
(1 Justeras:

Malcolm Wiberg

(Ordförande)

MaffiasEk
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