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Kommuniké från extra bolagsstämma i Goodbye 
Kansas Group AB

Stockholm, 21 december 2022 – Goodbye Kansas Group AB har idag den 21 
december 2022 hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman hölls i Erik 
Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm. 37% procent av 
Bolagets aktier och röster var representerade vid den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande:

Godkännande av närståendetransaktioner
Bolagsstämman beslutade att godkänna två närståendetransaktioner i form av låneavtal med styrelsens 
ordförande Per Anders Wärn.

Det antecknades att Per Anders Wärn inte deltog i beslutet.

Ändring av Bolagets bolagsordning avseende antal aktier och aktiekapital
Bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning avseende antal aktier och aktiekapital.

Beslut om företrädesemission av aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 2 215 
445 916 aktier i Bolaget, innebärande en högsta ökning av aktiekapitalet med 63 287 124,08 kronor. 
Teckningskursen ska vara 0,03 kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier, varvid 
en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att 
teckna sjutton (17) aktier. Avstämningsdagen ska vara den 9 januari 2023. Teckning av aktier ska ske 
under perioden 11 januari 2023 – 25 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd 
av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan 
stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt 
(d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om 
tilldelning (avräkningsnota). Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

Beslut om kvittningsemission av aktier (avseende kvittning av lån)
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, om en kvittningsemission av högst 1 672 093 171 aktier, innebärande en högsta ökning av 
aktiekapitalet med 47 765 538,86 kronor. Teckningsberättigade är ett antal av Bolagets större långivare. 
Teckningskursen ska vara 0,03 kronor. Teckning av aktier ska ske på teckningslista från och med den 11 
januari 2023 till och med den 25 januari 2023. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av 
fordringar. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Skälen för avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det angeläget att minska Bolagets skuldsättning, vilket inte 
bedöms kunna ske med egengenererade medel i närtid samt att det har bedömts osannolikt att det 
skulle vara möjligt att öka storleken på ovan föreslagen företrädesemission med motsvarande belopp. 
Bolagets styrelse bedömer att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och 
dess borgenärer.

Beslut om kvittningsemission av aktier (avseende förvärv av aktier i dotterbolag)
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, om en kvittningsemission av högst 156 020 333 aktier, innebärande en högsta ökning av 
aktiekapitalet med 4 456 877 kronor. Teckningsberättigade är innehavare av skuldebrev utfärdade av 
Bolaget som erläggande av köpeskilling vid förvärv av aktier i numer helägda dotterbolag. 
Teckningskursen ska vara 0,03 kronor. Teckning av aktier ska ske på teckningslista från och med den 11 
januari 2023 till och med den 25 januari 2023. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av 
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fordringar. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Skälen för avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt är en tidigare överenskommelse med borgenärerna om möjlighet att kvitta fordringarna 
mot aktier i Bolaget. Bolagets styrelse bedömer att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, 
dess aktieägare och dess borgenärer.

Införande av Incitamentsprogram 2023/2026
Bolagsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en emission av högst 
150 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Goodbye Kansas Group Optioner 
AB, org. nr 559164-1757 (”Dotterbolaget”).

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt till teckning av 
en aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 januari 2026 till och med den 15 mars 2026. Stämman 
beslutade också att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 150 000 000 teckningsoptioner i 
bolaget av serie 2023/2026 till befintliga och kommande ledande befattningshavare i bolaget (”
Deltagarna”), eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i 
anledning av Incitamentsprogram 2023/2026.

Följande principer ska gälla för olika tilldelningskategorier: (i) VD: högst 56 666 666 teckningsoptioner (ii) 
vice VD: högst 56 666 666 teckningsoptioner; (iii) operativ chef (COO): högst 16 666 666 
teckningsoptioner; (iv) ekonomichef (CFO): högst 16 666 666 teckningsoptioner; samt (v) HR-chef (CPO): 
högst 3 333 333 teckningsoptioner.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 150 000 000 stycken motsvarande 
ca 3,27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt full teckning och fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som 
varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner 
med mera. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 4 284 900 kronor.
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