
Extra bolagsstämma har hållits i Inzile AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i Inzile AB (publ) (”Bolaget” eller ”Inzile”) idag den 17 december 2020 fattades i huvudsak följande
beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets
webbplats www.inzile.com.

Extra bolagsstämman beslutade:

att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av högst 172 425 personaloptioner (varje personaloption berättigar innehavaren
att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 kronor per aktie under det första kvartalet år 2025) för
anställda innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt godkännande av
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya
aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet;

om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom
vilket Bolagets aktiekapital och antalet aktier i Bolaget ska kunna öka till ett belopp respektive antal motsvarande högst 50 procent
av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget per dagen för utfärdandet av kallelsen till bolagsstämman. Bemyndigandet
ersätter det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 12 juni 2020;

om ändringar av bolagsordningen (i) såvitt avser gränserna för aktiekapital (från lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor till
lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor) och antal aktier (från lägst 5 600 000 aktier och högst 22 400 000 aktier till lägst
17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier), (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och
poströstning, samt (iii) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart
samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till
hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta
auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för
en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och
produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com


