Stockholm den 30 november 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Jetpak
Extra bolagsstämma hölls idag den 30 november 2018 i Jetpak Top Holding AB (publ) ("Jetpak" eller
"Bolaget") varvid bolagsstämman fattade följande beslut.
Ändring av bolagsordning och omvandling av stam- och preferensaktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen, att Bolaget endast ska ha ett
aktieslag varvid samtliga bestämmelser avseende aktieslag i bolagsordningen ändras eller tas bort, varvid
§§ 6 - 8 tas bort. Nuvarande stamaktier av serie A ska vara stamaktier och preferensaktier samt
stamaktier av olika slag ska avvecklas.
Vidare beslutades att införa en bestämmelse om anmälan om deltagande vid bolagsstämma.
Det beslutades även att omvandla stam- och preferensaktier av olika slag till ett nytt aktieslag. Efter
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer således endast ett aktieslag
att finnas i Bolaget, totalt 3 193 879 aktier.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier i samband med Bolagets notering,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas
kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om
nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är att i första hand kunna bredda
aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier. Om styrelsen finner
det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna
även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som
anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med
rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets
aktiekapital efter utspädning direkt efter genomförandet av noteringen vid Nasdaq First North Premier, att
betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om
emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för
att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra

leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris
motsvarande aktiernas kvotvärde.
Principer för utseende av valberedningen
Extra bolagsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med
styrelsens förslag.
För mer information om besluten ovan hänvisas till Bolagets prospekt för inbjudan om teckning av aktier i
Bolaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.
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OM JETPAK
Jetpak Top Holding AB (publ) är den ledande aktören inom tidskritiska expressleveranser i Norden med fokus på
flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr, primärt till företagskunder. Vänligen besök www.jetpak.com för
mer information.

