Styrelsens för Vopy AB (publ) redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

ID:c68771f0-3658-11ec-8e4d-a933d1a4b2b6 Status: Signerat av alla

Med anledning av styrelsens förslag till extra bolagsstämma den 2 november 2021 avseende beslut om
nyemission av teckningsoptioner avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
med avseende på händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att
årsredovisningen för 2020 lämnades den 23 juli 2021.
•

Styrelsen beslutade den 29 juli 2021 att öka bolagets aktiekapital med högst 1 240 800 kronor genom en
riktad nyemission av högst 12 408 000 aktier samt högst 3 102 000 teckningsoptioner berättigande till
teckning av högst 3 102 000 aktier i bolaget, varigenom bolagets aktiekapitalet kan att öka med högst
310 200 kronor vid full omvandling av utgivna teckningsoptioner. bestod av 3 102 000 s.k. units där varje
unit berättigade till teckning av fyra aktier och en teckningsoption, där teckningskursen per unit uppgick
till 10,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgavs
utan vederlag. Tillhopa uppgick emissionslikviden till 28mkr vilken erhållits av bolaget och samtliga aktier
och teckningsoptioner är registrerade hos Bolagsverket.

•

Joakim Kedbrant utsågs den 1 september 2021 som Chief Operating Officer (COO) och medlem i
ledningsgruppen.

•

Bolagets Chief Financial Officer (CFO) Annika Norin har i oktober 2021 sagt upp sig från sin anställning
men kommer att fortsätta att finnas som stöd till bolagsledningen fram till 30 november 2021.

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan
årsredovisningen för 2020 lämnades den 23 juli 2021.
***
Stockholm den 26 oktober 2021
Vopy AB (publ)
Styrelsen

___________________
Sven Hattenhauer

___________________
Hellen Wohlin Lidgard
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