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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I YOUCRUIT AB, 556882–6753 
NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN YOUCRUIT AB, 556882–6753 

 
Aktieägarna i YouCruit AB, 556882–6753, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 
20 oktober 2021 / Shareholders in YouCruit AB, 556882–6753, (the “Company”) are invited to 
an extraordinary general meeting on October 20, 2021 
Med anledning av covid-19 och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att 
stämman skall hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 
2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud 
eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att 
aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. 
Due to circumstances caused by covid-19, and to reduce spread of infection, the board of directors has 
decided to hold the general meeting through postal vote, utilizing temporary laws permitting Swedish 
companies to do so during 2021. This means that the general meeting will be held without presence of 
any shareholders, agents, etc. Shareholders may exercise their voting rights only by postal voting, 
according to the scheme outlined below. 
 
Rätt att delta / Right to participate  
Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska 

i. dels på dagen för stämman vara införd i aktieboken, 
ii. dels ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att 

poströsten är Bolaget tillhanda senast den 19 oktober 2021 
Shareholder who wishes to participate in the general meeting must 

i. be registered as shareholder in the Company’s ledger on the day of the general meeting, 
ii. cast their postal vote in accordance with the instructions under the heading “Postal voting” 

below, so that the postal voting form is received by the Company no later than October 19, 
2021. 

 
Poströstning / Postal voting 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning 
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
Bolagets investor relations-sida, www.youcruitgroup.com. 
Shareholder may exercise their right to vote only by beforehand voting, i.e. postal voting, in accordance 
with section 22 of the Act (2020:198) on Temporary Exceptions to Facilitate the Execution of General 
Meetings in Companies and Other Associations. A special form must be used for the postal vote. The 
form for postal voting is available on the Company’s investor relations webpage 
www.youcruitgroup.com. 
 
Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 oktober 2021. Det 
ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med e-post till agm@youcruitgroup.com. 
The completed and signed voting form must be received by the Company no later than October 19, 2021. 
The completed and signed voting form shall be sent by e-mail to agm@youcruitgroup.com. 
 
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än 
ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. 
If shareholder is a legal person, proof of company registration must be given. The documents must not 
be older than one (1) year from the date of the general meeting, and must be sent in together with 
voting form. 
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Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. 
Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även 
tillgängligt på Bolagets investor relations-sida, www.youcruitgroup.com.   
If shareholder votes through agent, a power of attorney must be sent in together with the voting form. 
Form for power of attorney, in Swedish and English, will be provided by the Company at request, and will 
be available on the Company’s investor relations webpage www.youcruitgroup.com.  
 
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. 
poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.  
Shareholder must not amend the voting form with instructions or conditions. Should that be done, the 
vote in its entirety will be invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting 
form. 
  
Tillgängliga handlingar / Documents 
Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos 
bolaget senast två veckor före årsstämman. De sänds också kostnadsfritt till de aktieägare som så begär 
och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Aktieboken 
tillhandahålls hos Bolaget. 
Complete proposals and documents in accordance with the Swedish Companies Act are presented by 
being available at the Company, no later than two weeks prior to the general meeting. They will also be 
sent to shareholders who so request and state their address. In respect of the other items, complete 
proposals are provided under the respective item in the notice. The share register will be available at the 
Company. 
 
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Shareholders rights to information 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, 
dvs. senast den 10 oktober 2021, till agm@youcruitgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de 
hålls tillgängliga på Bolagets investor relations-sida, www.youcruitgroup.com  senast fem dagar före 
bolagsstämman. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem. 
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder request so, and the board of directors 
considers that it can be done without significant damage to the Company, provide information that may 
affect the assessment of a matter on the agenda, or may affect the assessment of the Company and/or 
daughter companies financial situation and the Company’s relations to other companies in the group. 
Such requests for information must be given to the Company no later than 10 days before the general 
meeting, i.e. no later than October 10, 2021. Request for information is made through e-mail to 
agm@youcruitgroup.com. Information will be published on the Company’s investor relations webpage 
www.youcruitgroup.com, no later than five days before the general meeting. Information will also be 
given by e-mail to shareholders who have made the request within the time frame stated above. 
 
Behandling av personuppgifter / Processing of personal data 
För information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se 
integritetspolicy på Bolagets investor relations-sida, www.youcruitgroup.com 
For information on how the Company processes personal data associated with general meeting, please 
see policy published on the Company’s investor relations webpage, www.youcruitgroup.com 
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Styrelsens förslag till dagordning och beslut  
The board of directors proposed agenda and proposed resolutions  

 
Förslag till dagordning / Proposed agenda  
1) Val av ordförande vid stämman 

Election of chairman of the meeting 
  
 

2) Upprättande och godkännande av röstlängd 
Preparation and approval of the voting list 
  

3) Val av en eller två justeringsmän  
Election of one or two persons to approve the minutes 
  

4) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Determination as to whether the meeting has been duly convened 
  

5) Godkännande av dagordning 
Approval of agenda 
  

6) Godkännande av beslut om utgivande av teckningsoptioner 
Approval of Resolution on issuing of warrants 
  

7) Beslut om ändring av bolagsordningen 
Resolution on amendments to the articles of association 
  
 

8) Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut 
Resolution on allowing the board of directors to make minor changes of resolutions made by the 
general meeting 
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Beslutsförslag / Proposed resoultions 
 
1. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting 
Styrelsen föreslår Sven Holmgren som ordförande vid stämman. 
The board of directors suggests Sven Holmgren as chairman of meeting. 

 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på aktieboken 
och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmännen. 
The voting list proposed to be approved is the voting list prepared by the Company, based on the share 
register and received postal votes, controlled and checked by the persons assigned to approve the 
minutes. 
 
3. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Magnus Bergholtz, eller, vid 
hans förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att 
kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 
Magnus Bergholtz, or the person appointed by the board of directors if he has an impediment to attend, 
is proposed to be elected to approve the minutes of the general meeting together with the chairman. The 
task of approving the minutes of the general meeting also includes verifying the voting list and that the 
advanced votes received are correct stated in the minutes of the general meeting. 
 
6. Beslut om utgivande av teckningsoptioner/ Resolution on issuing of warrants 
Styrelsen föreslår stämman att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner enligt 
Bilaga 1. Optionerna kommer att användas för att inrätta ett personaloptionsprogram, enligt reglerna 
för kvalificerade personaloptioner. 
The Board of Directors suggest that  the meeting approves the resolution adopted by the board of 
directors to issue warrants as set forth in Appendix 1. The warrants will be used for establishing a 
personnel stock option program, in accordance with the rules of qualified personnel stock options. 

 
7. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendments to the articles of association 
Styrelsen föreslår, för att underlätta vidare finansiering av Bolaget, att stämman fattar beslut om 
ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 2. 
In order to facilitate further financing of the Company, the board of directors proposes that the general 
meeting resolves to amend the articles of association as set out in Appendix 2. 
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Nuvarande lydelse / Current wording 

OBS! § 9 är nyinförd punkt, vilket förändrar 
tidigare styckesindelning i bolagsordningen. 
Denna tabell utgår från gällande numrering. 

NB! Item § 9 is being introduced in the statutes. 
This changes earlier numbering. Numbers 
referred to in this table is according to current 
numbering. 

Föreslagen lydelse / Proposed wording 

 

§6 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 
ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. 
 
§6 Board 
Board shall consist of a minimum of 1 and a 
maximum of 10 Directors, with a minimum of 0 
and a maximum of 10 alternates  
 

§6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 
ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. 
 
§6 Board 
Board shall consist of a minimum of 3 and a 
maximum of 7 Directors, with a minimum of 0 
and a maximum of 3 alternates  
 

§ 7 Revisorer 
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan 
dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att 
utse revisor. 
 
§ 7 Accountants 
The company shall not have an accountant. The 
annual meeting can, however, according to the 
Companies act, elect an accountant.  
 

§ 7 Revisorer 
En eller två revisorer med eller utan suppleanter 
skall utses på årsstämman. Till revisor kan även 
registrerat revisionsbolag utses.  
 
§ 7 Accountants 
One or two accountants, with or without 
alternates, shall be elected at the general 
meeting. A registered auditing company may also 
be elected auditor.  
 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske e-post eller 
brev. 
 
§ 8 Notice of general meeting 
Notice of general meeting shall be given through 
e-mail or post. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske e-post eller 
brev. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast 
sex och senast två veckor före stämman. 
 
§ 8 Notice of general meeting 
Notice of general meeting shall be given through 
e-mail or post. Notice of annual meeting shall be 
given no earlier than six weeks and no later than 
two weeks before general meeting. 
 

 § 9 Föranmälan 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma, skall anmäla sig till bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får 
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medföras vid bolagsstämma endast om 
aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) 
på det sätt som anges ovan. 
 
§ 9 Pre-registration 
Shareholder who wishes to participate at a 
general meeting must pre-register to the 
company no later than day stated in notice. This 
day must not be Sunday, Bank Holiday, Saturday, 
Midsummer Eve, Christmas Eve, New Year’s Eve, 
and not be set earlier than five working days 
before meeting. Assistants to the shareholder 
shall be entitled to attend the general meeting 
only if the shareholder has notified the company 
of the number of assistants (not more than two) 
in the manner set out above. 

§ 9.6 Framläggande av årsredovisningen och, 
när det krävs, revisionsberättelsen. 
 
§ 9.6 Presentation of annual report, and, should 
it be necessary, the auditor’s report. 

§ 9.6 Framläggande av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen. 
 
§ 9.6 Presentation of annual report, and the 
auditor’s report. 

§ 9.9 Val till styrelsen och i förekommande fall 
av revisorer. 
  
§ 9.9 Election of directors of the board, and, 
should it be necessary, accountants. 
 

§ 9.9 Val till styrelsen och av revisorer. 
 
§ 9.9 Election of directors of the board and 
accountants. 

§ 11 Förköpsförbehåll 
 
§ 11 Advance Reservation 
 

§ 11 utgår i sin helhet. 
 
§ 11 will be deleted in full. 
 

 § 13 Registerföring av aktier 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. 
 
§ 13 Registration of shares 
The shares of the company shall be registered by 
a central securities deposit registry, in accordance 
with the Swedish central securities depositories 
and financial instruments accounts act 
(1998:1479). 
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8. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut / Resolution on 
allowing the board of directors to make minor changes of resolutions made by the the general 
meeting 
Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att vid behov göra smärre ändringar i på 
stämman tagna beslut. 
The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to make 
minor changes of the decisions made by the general meeting. 
 

 
***** 
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Bilaga 1/Appendix 1 - Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner 
The board of directors’ resolution to issue of warrants 
 
 
N.B. The English text is an unofficial translation. 
 
 
Styrelsen i YouCruit AB (”Bolaget”) beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om 
en riktad emission av högst 949 531 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt 
utnyttjande med högst 9 495,31 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 
Subject to the approval of the general meeting, the board of directors of YouCruit AB (the “Company”) 
resolves to issue of not more than 949 531 warrants without pre-emption rights for the shareholders, 
entailing an increase in the share capital of not more than SEK 9 495,31 if all warrants are exercised. The 
resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bolaget. Skälen till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Bolaget kommer att kunna fullgöra sina 
åtaganden enligt av Bolaget antaget personaloptionsprogram. 
The right to subscribe for the warrants shall vest in the Company. The reason for not applying the 
shareholders’ pre-emption rights is to make sure that the Company will be able to fulfill its 
obligations under employee stock option agreement adopted by the Company. 

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
The warrants shall be issued at no consideration. 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. 
Subscription for the warrants shall take place within four weeks of the date of the resolution to 
issue warrants. 

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. 

5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 
tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 april 2025. 
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 
The warrants may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing the 
date on which the issue resolution is registered at the Swedish Companies Registration Office up 
to and including April 1 2025. Any share premium shall be transferred to the unrestricted 
premium reserve. 

6. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas av följande förbehåll: 
förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. 
Any new shares which may be issued upon subscription for new shares are subject to the 
following provisions: right of first refusal and post-transfer purchase rights. 

7. Övriga villkor framgår enligt Bilaga A. 
Other terms and conditions are set out in Appendix A. 

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to 
make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies 
Registration Office. 

_______________________ 
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Bilaga A / Appendix A  

N.B. The English text is an unofficial translation. 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I 
YOUCRUIT AB 
TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTS TO SUBSCRIBE FOR NEW 
SHARES IN YOUCRUIT AB 

§ 1 Definitioner / Definitions 
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 
In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings stated below. 
 
”Aktie” aktie i Bolaget; 

“Share” a share in the Company; 
 

”Bolaget” YouCruit AB, org.nr 556882-6753; 

“Company” YouCruit AB, reg. no. 556882-6753; 
 

”Innehavare” innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

“Holder” any person who is a holder of a Warrant Certificate entitling to Subscription for 
new Shares; 
 

”Optionsbevis” bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter; 

“Warrant 
Certificate” 

a certificate which is linked to a certain number of Warrants; 
 

”Optionsrätt” rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

“Warrant” the right to subscribe for new Shares in exchange for payment in cash; 
 

”Teckning” teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och 

“Subscription” subscription for new Shares exercised through a Warrant; and 
 

”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. 

“Subscription Price” the price at which Subscription for new Shares may take place. 
 

 

§ 2 Optionsrätter / Warrants 
Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 949 531. Optionsrätterna representeras av 
Optionsbevis. Optionsbevisen är ställda till viss man eller order. 
The total number of Warrants shall be not more than 949 531. The Warrants are represented by 
Warrant Certificates. Warrant Certificates are issued to a certain person or to order. 

§ 3 Rätt att teckna nya Aktier / Right to subscribe for new Shares 
Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av 
emissionsbeslutet till och med den 1 april 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan 
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följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen är 6,02 kronor per Aktie. 
Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning 
av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. 
The Holder shall be entitled to subscribe for one new Share for each Warrant during the period 
commencing the date on which the issue resolution is registered at the Swedish Companies Registration 
Office up to and including April 1 2025, or up to and including such earlier or later date as may follow 
from section 8 below. The Subscription Price is SEK 6.02 per Share. The Subscription Price, as well as the 
number of new Shares to which each Warrant entitles the Holder to Subscribe, may be recalculated in 
the cases set forth in section 8 below. 
Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier 
som avses med anmälan om Teckning. 
Upon demand by a Holder during the period stated above, the Company shall be obliged to issue the 
number of Shares to which an application for Subscription relates. 
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. 
Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve. 

§ 4 Teckning av Aktier / Subscription of Shares 
Teckning sker genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget varvid antalet Optionsrätter som 
utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Innehavare i förekommande fall inlämna motsvarande 
Optionsbevis till Bolaget. 
The Warrants may be exercised through a written application for Subscription to the Company, stating 
the number of Warrants which are to be exercised. In conjunction with a Subscription, the Holder shall, 
where applicable, surrender corresponding Warrant Certificates to the Company. 

§ 5 Betalning / Payment 
Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen avser. 
Simultaneously with the Subscription, payment in cash shall be made for the number of Shares to which 
the Subscription relates. 
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§ 6 Införande i aktiebok m.m. / Entry in the share register, etc. 
Teckning och tilldelning verkställs genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter 
registrering ska ske hos Bolagsverket. 
Subscription shall be effected by the new Shares being entered as Shares in the Company’s share register 
and subsequently being registered at the Swedish Companies Registration Office. 

§ 7 Rätt till vinstutdelning / Entitlement to dividends 
Aktie som tillkommit på grund av Teckning medför i förekommande fall rätt till vinstutdelning första 
gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts. 
Shares which are newly issued following Subscription shall, where relevant, entitle the holder to a 
dividend at the first general meeting following the date which occurs after Subscription is effected. 

§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m. / Recalculation of Subscription Price, etc. 
Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som tillkommer 
Innehavare, vad som följer enligt nedan. 
In the following situations, the following shall apply with respect to the rights which shall vest in Holders. 
Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 
Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 
Recalculation according to the provisions in this section 8 shall under no circumstances cause the 
Subscription Price to be less than the quotient value of the Company’s Shares. 

A. Fondemission / Bonus issue 
Genomför Bolaget en fondemission ska en häremot svarande omräkning av Teckningskursen liksom 
antalet Aktier som varje Optionsrätt berättigar till ske. Omräkningarna, vilka utförs av Bolaget, ska ske 
enligt följande. Det omräknade antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av ska 
motsvara det tidigare antal Aktier som Optionsrätten berättigade till Teckning av enligt § 3 omedelbart 
före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet Aktier efter fondemissionen och antalet Aktier 
före fondemissionen. Den omräknade Teckningskursen ska motsvara Teckningskursen omedelbart före 
fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet Aktier före fondemissionen och antalet Aktier efter 
fondemissionen. 
Where the Company carries out a bonus issue, a corresponding recalculation shall be undertaken in 
respect of the Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant confers a right. The 
recalculations, which shall be made by the Company, shall be effected as follows. The recalculated 
number of Shares to which each Warrant confers a Subscription right shall correspond to the previous 
number of Shares to which the Warrant, in accordance with section 3, conferred the right to Subscribe 
immediately prior to the bonus issue, multiplied by the quotient derived from dividing the number of 
Shares after the bonus issue by the number of Shares prior to the bonus issue. The recalculated 
Subscription Price shall correspond to the Subscription Price immediately prior to the bonus issue, 
multiplied by the quotient derived from dividing the number of Shares before the bonus issue by the 
number of Shares after the bonus issue. 
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B. Sammanläggning eller uppdelning (split) / Reverse share split or share split 
Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt A 
motsvarande tillämpning. 
In the case of a reverse share split or share split of the Company’s existing Shares, the provisions in 
subsection A shall apply mutatis mutandis. 

C. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner / New issue or issue of convertible 
debentures or warrants 
Vid nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 
teckningsoptioner, utan betalning, eller om Bolaget enligt principerna om företrädesrätt i enligt 13 kap 1 
§, 14 kap 1 § eller 15 kap 1 § aktiebolagslagen riktar annat erbjudande till sina aktieägare att av Bolaget 
förvärva värdepapper av något slag, ska omräkning ske, dels av Teckningskursen, dels av det antal Aktier 
vartill varje Optionsrätt berättigar. Omräkningen, som ska utföras av Bolaget, ska ha som utgångspunkt 
att värdet av Optionsrätterna lämnas oförändrat. 
In the case of a new share issue or issue of convertible debentures or warrants with shareholders’ 
preemption rights and for cash payment or payment by set off or, in respect of Warrants, for no 
consideration, or where the Company, pursuant to the principles governing preemption rights set forth in 
Chapter 13, section 1, Chapter 14, section 1, or Chapter 15, section 1 of the Companies Act, directs 
another offer to its shareholders whereby the Company is to acquire securities of any type, recalculation 
shall be effected of both the Subscription Price and the number of Shares to which each Warrant confers 
a right to subscribe. The recalculation, which shall be effected by the Company, shall be based on the 
value of the Warrants remaining unchanged. 

D. Minskning av aktiekapitalet eller utdelning i form av värdepapper / Reduction of the share capital 
or dividends in the form of securities 
Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna eller om Bolaget genomför en 
utdelning i form av värdepapper av något slag, ska antingen överenskommelse ha träffats med 
Innehavare beträffande vilken ändrad Teckningskurs som ska tillämpas eller ska vid Teckning som 
verkställs efter sådan åtgärd tillämpas en omräknad Teckningskurs motsvarande enligt § 3 gällande 
Teckningskurs minskat med det belopp per Aktie som återbetalats till aktieägarna eller värdet per Aktie 
av de utdelade värdepappren. Omräkningarna utförs av Bolaget. 
In the case of a reduction of the share capital with repayment to the shareholders or where the Company 
pays a dividend in the form of securities of any type, either an agreement must have been reached with 
Holders regarding which modified Subscription Price shall be applied or, in conjunction with Subscription 
which takes place after such a measure, a recalculated Subscription Price shall apply, corresponding to 
the Subscription Price applicable pursuant to section 3, less the amount per Share which was repaid to 
the shareholders or the value per Share of the securities paid out as a dividend. The recalculations shall 
be effected by the Company. 

E. Likvidation / Liquidation 
Vid likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett 
likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft 
eller inte. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i 
likvidation, ska Innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda likvidationen. I 
meddelandet ska intas en erinran om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan bolagsstämman fattat 
beslut om likvidation. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska 
Innehavare – oavsett vad som i § 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att påkalla 
Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 
In the event of liquidation pursuant to Chapter 25 of the Companies Act, no further Subscription may 
take place irrespective of the grounds for liquidation and independent of entry into force of the 
resolution to place the Company into liquidation. The Holders shall be informed of the prospective 
liquidation by written notice, not later than two months prior to the general meeting at which the issue 
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of liquidation is to be addressed. The notice shall include a reminder that no applications for Subscription 
may be submitted once the general meeting has adopted a resolution to place the company into 
liquidation. Where the Company provides notice regarding a prospective liquidation pursuant to the 
aforesaid a holder shall be entitled – irrespective of the provisions of section 3 regarding the earliest date 
for Subscription – to apply for Subscription as from the date on which the notice was given, provided that 
Subscription can be executed not later than the tenth calendar day prior to the general meeting at which 
the issue of the Company’s liquidation is to be addressed. 

F. Fusion / Merger 
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, eller samtliga 
aktieägare i deltagande bolag underteckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf, 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två 
månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska Innehavarna genom 
skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas 
för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Innehavarna erinras om att 
anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller sedan fusionsplanen 
undertecknats av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska 
Innehavare – oavsett vad som i § 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att påkalla 
Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde 
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen ska godkännas respektive den dag då 
aktieägarna ska underteckna fusionsplanen. 
In the event the general meeting approves a merger plan pursuant to Chapter 23, section 15 of the 
Companies Act, or where all shareholders in a participating company sign a merger plan in accordance 
with the fourth paragraph of that section, whereupon the Company shall be merged into another 
company, no application for Subscription may thereafter be submitted. The Holders shall be informed, by 
written notice, of the prospective merger not later than two months prior to the general meeting at 
which the issue of the merger is to be addressed. The notice shall contain a description of the primary 
content of the prospective merger plan as well as a reminder to the Holders that no application for 
Subscription may be submitted after a final resolution has been adopted to effect the merger or after the 
merger plan has been signed by the shareholders. Where the company provides notice regarding a 
prospective merger pursuant to the aforesaid, a Holder shall be entitled – irrespective of the provisions of 
section 3 regarding the earliest date for Subscription – to apply for Subscription as from the date on 
which the notice was given, provided that Subscription can be effected not later than the tenth calendar 
day prior to the general meeting at which the merger plan is to be approved or the date on which the 
shareholders are to sign the merger plan. 
Upprättar bolagets styrelse fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska 
uppgå i annat bolag, ska följande gälla. Avser Bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt i 
föregående mening angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning enligt § 3 infaller 
efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen), som 
ska infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om offentliggörande av sådan avsikt 
skett, från offentliggörandet. Efter det att slutdagen fastställts ska – oavsett vad som i § 3 sägs om 
tidigaste tidpunkt för Teckning – Innehavare äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska 
senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra Innehavarna om denna rätt samt 
att anmälan om Teckning inte får ske efter slutdagen. 
Where, in accordance with Chapter 23, section 28 of the Companies Act, the Company’s board of 
directors drafts a merger plan under which the Company shall be merged into another Company, the 
following shall apply. Where the Company’s board of directors intends to draft a merger plan in 
accordance with the statutory provision stated in the previous sentence and where the final day for 
Subscription pursuant to section 3 falls after the such intent arises, the Company shall schedule a new 
date for applications for Subscription (final date) which occurs 60 days after the date on which such 
intent arose or, where publication of such intention has taken place, from the date of publication. 
Following the scheduling of the final date for Subscription, Holders shall be entitled – irrespective of the 
provisions of section 3 regarding the earliest date for Subscription – to apply for Subscription until the 
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final date. Not later than four weeks prior to the final date, the Company shall notify the Holders of such 
right and that no application for Subscription may be submitted after the final date. 

G. Tvångsinlösen / Buy-out of minority shareholders 
Blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap aktiebolagslagen ska följande gälla. Mottar 
Bolagets styrelsens begäran om tvångsinlösen av Aktier i Bolaget, ska Bolaget, för det fall att sista dag 
för Teckning enligt § 3 infaller efter sådan begäran, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning 
(slutdagen), som ska infalla inom 60 dagar från begäran om tvångsinlösen. Efter det att slutdagen 
fastställts ska – oavsett vad som i § 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – Innehavare äga rätt att 
påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt 
meddelande erinra Innehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning inte får ske efter 
slutdagen. 
Where the Company’s shares become subject to compulsory purchase pursuant to Chapter 22 of the 
Companies Act, the following shall apply. In the event the Company’s board of directors receives a 
request for compulsory purchase of Shares in the Company and the final day for Subscription pursuant to 
section 3 falls after such request is made, the Company shall schedule a new final day for submitting an 
application for Subscription (final date) which is within 60 days after the date of the request for 
compulsory purchase. Following the scheduling of the final date for Subscription, Holders shall be 
entitled – irrespective of the provisions of section 3 regarding the earliest date for Subscription – to apply 
for Subscription until the final date. Not later than four weeks prior to the final date, the Company shall 
notify the Holders of such right and that no application for Subscription may be submitted after the final 
date. 

H. Delning / Demerger 
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, eller samtliga 
aktieägare i deltagande bolag underteckna delningsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf, 
varigenom Bolaget ska delas genom att en del av, eller samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas 
av ett eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. Senast två månader innan 
Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Innehavarna genom skriftligt 
meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det 
huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Innehavarna erinras om att anmälan om 
Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattas om delning eller sedan delningsplanen undertecknats 
av aktieägarna. Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Innehavare – 
oavsett vad som i § 3 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag 
då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska 
underteckna delningsplanen. 
Where, in accordance with Chapter 24, section 17 of the Companies Act, the general meeting approves a 
demerger plan or where, in accordance with the fourth paragraph of that section, all shareholders in a 
participating company sign a demerger plan, under which the Company shall be split up and part, or all, 
of the Company’s assets and liabilities will be transferred to one or more other companies, no application 
for Subscription may be made thereafter. Not later than two months before the Company takes a final 
position on the issue of demerger pursuant to the above-stated, the holders shall be notified, in writing, 
of the prospective demerger. The notice shall include a description of the primary content of the intended 
demerger plan and the Holders shall be reminded that no application for Subscription may be submitted 
after final decision is taken regarding the demerger or after the demerger plan is signed by the 
shareholders. Where the Company provides notice regarding a prospective demerger pursuant to the 
above-stated, a Holder shall be entitled – irrespective of the provisions of section 3 regarding the earliest 
date for Subscription, to apply for Subscription as from the date on which the notice was given, provided 
that Subscription can be effected not later than the tenth calendar day prior to the general meeting at 
which the demerger plan is to be approved or the date on which the shareholders are to sign the 
demerger plan. 
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I. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning / Cease or lapse of liquidation, merger or 
demerger 
Oavsett vad ovan sagts om att Teckning inte får ske efter beslut om likvidation, godkännande eller 
undertecknande av fusionsplan, påkallande av tvångsinlösen eller godkännande eller undertecknande av 
delningsplan, ska rätten att teckna åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive 
fusionsplanen, tvångsinlösen eller delningsplan inte genomförs. 
Notwithstanding the provisions above that Subscription may not be effected following a resolution 
regarding liquidation or approval of a merger plan or demerger plan, the right to Subscription shall be 
reinstated in the event the liquidation ceases or the issue of a merger or demerger lapses. 

J. Konkurs eller företagsrekonstruktion / Bankruptcy or company reorganisation 
Vid Bolagets konkurs får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet hävs av 
högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 
In the event of the Company’s bankruptcy, Subscription may not take place through exercise of 
Warrants. Where the bankruptcy order is set aside by a higher court, the entitlement to Subscribe shall 
be reinstated. 
Vid företagsrekonstruktion får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt ske. Vid behov får Bolaget 
inhämta samtycke från rekonstruktören innan Teckningen genomförs. 
Where a decision is taken that the Company shall be the subject of a company reorganisation order, 
Subscription may take place through exercise of Warrants. If required, the Company may obtain a 
written consent by the administrator prior to the Subscription. 

§ 9 Meddelanden / Notices 
Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen genom brev eller e-post tillställas varje Innehavare 
under adress som är känd för Bolaget. 
Notices relating to the Warrants must be provided in writing via mail or email to each Holder to an 
address which is known to the Company. 

§ 10 Ändring av villkor / Amendments to the terms and conditions 
Bolagets styrelse har rätt att för Innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån 
lagstiftning, domstolsavgörande, Euroclears eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra 
villkoren eller om det i övrigt – enligt styrelsens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller 
nödvändigt att ändra villkoren och Innehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras. 
The Company’s board of directors shall be entitled, on behalf of the Holders, to amend these terms and 
conditions to the extent that any legislation, court decision, Euroclear’s or public authority decision 
renders necessary such amendment or where, in the board’s opinion, for practical reasons it is otherwise 
appropriate or necessary to amend the terms and conditions, and the rights of the Holders are thereupon 
not prejudiced in any respect. 

§ 11 Tillämplig lag / Governing law 
Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning av 
dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat forum 
vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 
These Warrants and legal issues relating thereto shall be governed by Swedish law. Proceedings arising 
from this agreement shall be brought in the district court where the registered office of the Company is 
situated or any other forum whose authority is accepted in writing by the Company. 
 

_______________________ 
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Bilaga 2/Appendix 2. Föreslagen bolagsordning 
Bolagsordning för Youcruit AB (org. nr 556882–6753) 
 

§1. Firma 
Bolagets firma (namn) är YouCruit AB. 

 
§2. Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun 

 
§3. Verksamhet 
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom området för webbaserade rekryteringstjänster 
och applikationer samt därmed förenlig verksamhet. 
 
§4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 125 000 och högst 500 000 sek. 

 
§5. Antalet aktier 
Antal aktier skall vara lägst 12 500 000 st och högst 50 000 000 st. 
 
§6. Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. 

 
§7. Revisorer 
En eller två revisorer med eller utan suppleanter skall utses på årsstämman. Till revisor kan 
även registrerat revisionsbolag utses.  
 
§8. Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev tidigast sex och senast två 
veckor före bolagsstämman. 
 
§9. Föranmälan 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall anmäla sig till bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma 
endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan. 
 
§10. Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden behandlas 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7. Beslut om: 

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
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- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna  
9. Val till styrelsen och av revisorer  
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 
 
 

§11. Räkenskapsår 
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december 

 
§12. Hembud 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
 
Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 
styrelse. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.  
 
När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast meddela detta till 
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget.  
Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 
aktiebolaget.  
Återstår aktier fördelas dessa genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, skall lösenbeloppet 
motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.  
Lösningsbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 

Talan om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 
framställdes hos aktiebolaget. 
 
§13. Registerföring av aktier 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 
***** 

 


