
    Online Brands Nordic Österlånggatan 44 503 37 i Borås· ·

PRESSMEDDELANDE
19 juli 2021 10:30:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 
ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL)
Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll idag, måndagen den 19 juli 2021 
extra bolagsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och 
myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes 
stämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Beslut om ändringar i bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier mot betalning i 
apportegendom Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 75 688 285,22 kronor genom . 
nyemission av högst 1 508 646 481 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer ägarna till aktierna i CaMa Gruppen AB. Betalning för 
tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i 
CaMa Gruppen AB. Baserat på ett beräknat vederlag för apportegendomen om cirka 350 
miljoner kronor uppgår teckningskursen per aktie till cirka 0,225368 kronor. De nya aktierna 
kommer medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Val av styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie 
styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens 
förslag, om nyval av David Rönnberg, Klas Berggren, Mathias Hedström och Martin Larsson till 
bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ordförande i styrelsen 
välja David Rönnberg (nyval).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om 
nyemission av aktier Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får . 
motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier vid tidpunkten för det första 
emissionsbeslutet enligt bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig 
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och 
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betalning ska, förutom mot kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom 
kvittning, eller med andra villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att stärka bolagets 
kapitalbas, finansiera förvärv eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets 
hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare att 
hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter den extra 
bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 73 426 61 26

Kontakt

E-post: info@hedbergsguld.se
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom 
vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online 
Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare 
Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets 
Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: info@aqurat.se
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