
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma

måndagen den 12 december 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud

och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom

poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så

snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska vara införd som aktieägare i aktieboken på

dagen för stämman, och anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken

Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast 9 december 2022.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt

20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och

föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas, som finns tillgängligt på

bolagets webbplats www.kaleunited.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas med post

märkt ”Bolagsstämma 2022” till Kungsgatan 9, Box 2376, 103 18 Stockholm, eller via e-post till

info@kaleunited.com.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den

föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas enbart

genom poströstning. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller

om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om emission av teckningsoptioner.

8. Stämmans avslutande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Måns Ullerstam som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den

person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättas av stämmans ordförande

baserat på Bolagets aktiebok och de poströster som inkommer, kontrollerad av de personer som

utsetts att justera protokollet.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår att Felicia Ullerstam och Magnus Johansson justerar protokollet jämte ordföranden.

Punkt 7 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt, emittera högst 6,800 teckningsoptioner.

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande:

Teckningsberättigade/Subscribers Antalet teckningsoptioner/Number of

warrants

Jacob Linden 3 000

Michael Fors 3 000

Peter Tecklind 800
Totalt: 6 800

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är

angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda vissa

anställda i Bolaget och dess dotterbolag en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling.

Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas höja motivationen i det

framtida arbetet inom Bolaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och

resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Varje teckningsoption emitteras till teckningskursen 15,00 SEK motsvararande teckningsoptionens

marknadsvärde den 26 oktober 2022 baserat på värdering utförd av KPMG genom vedertagen

värderingsmodell (Black & Scholes).

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 12 januari 2023. Styrelsen äger

rätt att förlänga tiden för teckning.

Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast den 12 januari 2023.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden fr.o.m. 20 juni 2025 t.o.m. den 20 juli 2025 teckna en

(1) B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 343,20 SEK.

Givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst

14 747,214961 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.



Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de

aktier som är företrädda på bolagsstämman.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att

finnas tillgängliga hos Bolaget, Kale United AB, Kungsgatan 9, 103 18 Stockholm, senast den 28

november 2022. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin

adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

__________________________

Stockholm i november 2022

Kale United AB

Styrelsen


