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Stockholm 25 mars 2019 

Följande information har förtydligats i kallelsen: 

Att stämman hålls måndagen den 15 april 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, 
Taptogatan 6, bv, Stockholm.

Under Punkt 6 har följande förtydligats:

Styrelsen har fastställt teckningskursen i förhandlingar med externa investerare 
med ledning av bolagets behov av kapital i förhållande till dåvarande aktiekurs med 
viss rabatt för bolagsrisk och avsättningsrisk av större innehav. Delar av den riktade 
kretsen utgörs av personer och bolag som är att beteckna som Närstående enligt 
NGM:s regelverk. Det är 15 personer/bolag som uppgivit sig som intresserade att 
teckna emissionen, av dessa är 4 personer/bolag att beteckna som närstående 
vilket är Taptum Finance AB (Fredrik Skarke, Ordf, tecknar 49%), FAAV Invest AB 
(Fredrik Skarke, Ordf, tecknar 8%), Carama Invest AB (Daniel Moström, vVD och 
Styrelseledamot, tecknar 2,5%) och Alexander Vårnäs (Försäljningschef, tecknar 
1,5%). De Närstående avser tillsammans teckna 61% av den riktade emissionen

Förtydligande angående 
kallelse till extra 
bolagsstämma i  
TopRight Nordic AB (publ)

https://toprightnordic.com
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Under majoritetskrav har följande förtydligats:

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkt 6 krävs att beslutet biträds 
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna

Stockholm i mars 2019 
TopRight Nordic AB 

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: 

▶  Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, 
anders.myrback@toprightnordic.com 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 mars 2019, kl. 10.30 CET.

TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar 
säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar 
traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB 
(publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.
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