
§ l Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Erik Nelsson. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 
i XP Chemistries AB (publ), org.nr 
559164-8869, den 21 december 2021 i 
Sundsvall. 

Erik Nelsson valdes till ordförande vid stämman och utsågs även till protokollförare. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över deltagande aktieägare enligt bilaga 1. Totalt 6 aktieägare som 
representerade totalt 9 384 055 ( 41,22%) av aktierna och rösterna i bolaget. Två aktieägare 
deltog fysiskt och 4 via ombud. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förslag till dagordning enligt kallelsen i bilaga 2. 

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll utsågs Reine Karlsson. 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen publicerade på bolagets hemsida 2021-12-02 och skickades samtidigt ut som 
pressmeddelande. Kallelsen publicerades även i Post- och Inrikes Tidningar 2021-12-03. 
Kallelsen annonserades i Svenska Dagbladet 2021-12-06. Fullmaktsformulär till stämman fanns 
tillgängligt på bolagets hemsida 2021-11-29. 

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. 

§ 7 Beslut att godkänna avtal om Bolagets förvärv av samtliga l 000 aktier i Xylocap
AB. 

Inför beslut fick stämman ta del av följande dokument: 
Avtal om förvärv av aktier i Xylocap AB, samt 
de handlingar som föreskrivs i 2 kap 30 § aktiebolagslagen. 
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Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om att godkänna avtal om bolagets förvärv av 
samtliga 1 000 aktier i Xylocap AB. Hela styrelsen förslag till beslut återfinns i bilaga 2. 

§ 8 Beslut att godkänna styrelsens beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst
22 280,455 kronor genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, av högst 667 000 nya aktier mot betalning i apportegendom inom 
ramen för förvärv av samtliga l 000 aktier i Xylocap AB. 

Inför beslut fick stämman ta del av följande dokument: 
Styrelsens emissionsbeslut vilket är angivet i kallelsen, bilaga 2. 
De handlingar som föreskrivs i 13 kap 6--8 § aktiebolagslagen 

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsen förslag om att godkänna styrelsens beslut om 
ökning av bolagets aktiekapital med högst 22 280,455 kronor genom nyemission, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 667 000 nya aktier mot betalning i apportegendom 
inom ramen för förvärv av samtliga 1 000 aktier i Xylocap AB. 

§ 9 Beslut att godkänna överlåtelse av 667 000 teckningsoptioner i XP Chemistries AB
av serie TOl inom ramen för förvärv av samtliga I 000 aktier i Xylocap AB. 

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsen förslag om att godkänna överlåtelse av 667 000 
teckningsoptioner i XP Chemistries AB av serie TOl inom ramen för förvärv av samtliga 1 000 
aktier i Xylocap AB. Styrelsen hela förslag till beslut återfinns i bilaga 2. 

§ 10 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad och det noterades att samtliga beslut på stämman tagits enhälligt. 

Vid protokollet: 

Sundsvall, 21 december 202 I 

Erik Nelsson 

Justeras: 

Sundsvall, 2 I december 202 I 

Reine Karlsson 
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