
Kommuniké från extra stämma den 20
september 2021 i Inzile AB (publ)
Vid extra bolagsstämma den 20 september 2021 i Inzile AB (publ) 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.

Bolagsstämman beslutade:

• Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av aktier i QEV Tech Holdings S.L.
        

• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 33 759 717 aktier. Rätt
att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast eFashion
Championship PTE Ltd. Betalning för tecknade aktier ska ske med apportegendom eller genom kvittning.
Bemyndigandet är giltigt intill tiden för årsstämman 2022.
      

• Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Ragnar Åhgrens förslag, att välja Håkan Örtenholm, Måns
Sjöstedt och Leif Lindqvist till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2022. Beslöts att
välja Ragnar Åhgren till styrelsens ordförande.
 

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

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

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar 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.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

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