
Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Zoomability Int AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till extra bolagsstämma den 1
december 2022 kl. 11:00. Stämma kommer att hållas via Zoom-videomöte. Aktieägare som önskar deltaga på
stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23
november 2022. Anmälan till stämman bör ske senast den 25 november 2022 till Zoomability Int AB, att.
Pehr-Johan Fager, Brandthovdagatan 24, 72135 Västerås, eller till pj@zoomability.com. I de fall ställföreträdare
eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med
anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets webbplats samt sänds ut till de
aktieägare som begär och uppger sin postadress. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 november 2022.
Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget
namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.
Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare
senast den 25 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägarna får även
utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär
användas som finns tillgängligt på bolagets hemsida. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom
förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget
tillhanda senast den 25 november 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges ovan. Ifyllt
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till pj@zoomability.com. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret. Anmälda kommer senast någon dag innan stämman få utskick med länk till
Zoom-videomöte för att kunna delta på stämman.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om

a) Ändring av bolagsordningens § 4 och § 5
b) Minskning av aktiekapitalet
c) Företrädesemission av units

8. Beslut om bemyndigande till styrelsen
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Information om punkt 7
Styrelsens beslut om företrädesemission fordrar, utöver stämmans godkännande, också att bolagsstämman
beslutar om minskning av aktiekapitalet samt ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal
aktier. Ärendena under punkterna 7 a) - c) ska därför ses som en helhet och behandlas av bolagsstämman genom
ett beslut.

Punkt 7 a) – Beslut om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5
Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet
enligt punkt 7.b) föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om att
bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § och antal aktier 5 § ska erhålla följande respektive lydelse.



§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 162 400 kronor och högst 40 649 600 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 081 200 och högst 20 324 800.

Punkt 7 b) – Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med
5.081.206,219088 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska
användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för
att möjliggöra företrädesemission om maximalt 6.351.500 aktier. Efter minskningen (och före nyemissionen av
aktier) kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10.162.400 kronor fördelat på sammanlagt 5.081.200 aktier,
envar med ett kvotvärde om 2,00 kronor.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7a).

Punkt 7 c) – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av units om
högst 6.351.500 aktier, 6.351.500 teckningsoptioner av serie TO2 och 6 351 500 teckningsoptioner av serie
TO3 med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen innebär (avseende aktiedelen) en ökning högst
6.351.500 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12.703.000 kronor (efter beslut om ändring
av kvotvärde enligt punkt 7 b). Om full nyteckning sker av bolagets emitterade teckningsoptioner serie TO2 och
serie TO3, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 12.703.000
kronor genom nyemission av ytterligare högst 6.351.500 aktier.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

Aktieägare i bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje fyra (4)
uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, var och en bestående av fem (5) nya aktier, fem (5) vederlagsfria
teckningsoptioner av Serie TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av Serie TO3. Teckningskursen i
emissionen är tio (10) kronor per unit, varigenom teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 2,00 kronor.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 5
december 2022.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig betalning under perioden 7 december till och med
den 21 dec 2022. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista
och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av
avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och att senarelägga tidpunkten för betalning.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att under perioden 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023
teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade kursen i bolagets
aktie mätt under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan den den 1 juni 2023, dock lägst
2 kronor och högst 3,50 kronor. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att under perioden 2 januari 2024 till och med den 15 januari
2024 teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade kursen i
bolagets aktie mätt under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan den den 2 januari 2024,
dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria
överkursfonden.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 12.703.000 kronor genom utgivande av högst
6.351.500 aktier. Beslutet medför vidare att högst 3.175.750 aktier kan ges ut med stöd av teckningsoptioner
serie TO2 vilket kan öka aktiekapitalet med högst 6.351.500 kronor och att högst 3.175.750 aktier kan ges ut



med stöd av teckningsoptioner serie TO3 vilket kan öka aktiekapitalet med högst 6.351.500 kronor.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 1,6 MSEK vid fulltecknad emission.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units
tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd
av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana
personer tecknat i emissionen. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till
övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. I tredje hand ska tilldelning av units ske till de som
har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt
ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast
efter det att emissionen har registrerats. Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan
teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid
fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Preliminär tidplan
1 december Bolagsstämma (sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter)
2 december Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
5 december Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
7 - 21 december Teckningsperiod
7 - 16 december Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
7 dec - till registrering Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7
december 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
omkring vecka 1 2023
23 december Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Garanti- och teckningsåtaganden
I samband med i denna punkt föreslagen emission har bolaget genom avtal träffat garantiåtaganden om ca 24,4
procent och teckningsåtaganden om ca 18,6 procent, totalt motsvarande ca 43 procent av emissionen. Ersättning
till garanterna utges med kontant betalning om 12 procent av garanterat belopp. Med teckningsåtagandet följer
ingen ersättning.

Punkt 8 – Bemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
fram till nästkommande årsstämma 2023, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.
Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om kvittning eller andra villkor. Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet,
och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var
tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att
fastställa samtliga villkor för emissionen.

Övrigt
Genom emissionen (avseende den initiala aktiedelen) kan antalet aktier i bolaget komma att öka med högst
6.351.500 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om maximalt ca 55,6 procent. Genom emission (avseende
TO2-delen) kan antalet aktier i bolaget komma att öka med högst 3.175.750 aktier, motsvarande en
utspädningseffekt om maximalt 21,74 procent. Genom emission (avseende TO3-delen) kan antalet aktier i
bolaget komma att öka med högst 3.175.750 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 17,86
procent.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att styrelsens beslut godkänns av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.



Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Samtliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler samt på dess hemsida. Handlingarna
kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga på stämman. _____________

Stockholm oktober 2022
Zoomability Int AB (publ)

Styrelsen


