
Kallelse till extra bolagsstämma i GOGO gamers AB (publ) 
 
Aktieägarna i GOGO gamers AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma.  
Tid och plats: Fredagen den 13 september 2019 klockan 11.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan                 
18A, 5tr, Stockholm. 
 
Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda                    
aktieboken senast den 2019-09-07 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 2019-09-09 via brev:               
GOGO gamers AB (publ); Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: winqvist.alexander@gmail.com. 
 
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till               
bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i                 
stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear               
AB senast den 2019-09-07, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. 
 
Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande & sekreterare 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om retroaktivt godkännande av kvittningsemission  
8. Stämmans avslutande 

 
Styrelsens förslag till punkt 7 
 
Punkt 7 
Styrelsen föreslår att stämman retroaktivt godkänner den riktade kvittningsemissionen som skedde till följd av              
förvärvet i Online Info OGI Holding AB som beslutades på styrelsemöte den 11 februari 2019 och som sedan                  
registrerades av Bolagsverket. Beslutsprotokollet från styrelsemötet samt övriga handlingar tillhörande den           
riktade kvittningsemission kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida. Anledningen till det föreslagna             
retroaktiva godkännandet är att styrelsen överträdde sitt av stämman erhållna bemyndigande att emittera aktier              
om maximalt 30 procents utspädning.  
 
Ett eventuell godkännande från stämman föranleder ingen vidare åtgärd från bolaget eller Bolagsverket eftersom              
aktierna redan är registrerade och utgivna.  
 
Majoritetskrav för beslut  
För giltigt beslut enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av                  
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  
 
Antal aktier och röster  
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 199 999 stycken.  
 
Fullständiga handlingar  
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 114              
34 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och                   
uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida              
www.gogo-gamers.com. 

 
Stockholm i augusti 2019 

Styrelsen  
GOGO gamers AB (publ) 

 


