Dnr: 2021-07, Extra

Protokoll – Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)
Datum:
30 juni 2021
Tid:
kl 18-19
Plats:
digitalt via länk
Närvarande: Janina Östling, Ulrika Öst, Elisabeth Westberg, Mikael Östling
Adjungerade: Håvard Jegerstedt, VD
Ej närvarande: Stefan Andersson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. §

Mötets öppnande
Styrelseordförande öppnar mötet.

2. §

Val av protokollförare och justerare för mötet
Mötet utsåg ordförande till protokollförare och Ulrika till justerare.

3. §

Godkännande av dagordning
Det beslutades att enbart hantera företrädesemissionen vid detta möte.

4. §

Uppföljning/Godkännande föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa ordinarie styrelsemöte.

5. §

Beslut gällande tecknings- och betaltid i företrädesemissionen
Styrelsen beslutar att förlänga tecknings- och betaltiden till den 31 augusti 2021 i
företrädesemissionen som beslutades vid styrelsemötet den 26 maj 2021.
Anledningen till att förlänga emissionen är att styrelsen, i ett sent skede, har fått
kontakt med en potentiellt mycket viktig investerare, som skulle kunna ha en
väsentligt positiv påverkan på företagets framtida utveckling.
Vidare beslutades att de teckningsanmälningar som tecknats med företrädesrätt, och
som inkommit per den 30 juni 2021, kommer att delregistreras.

6. §

Mötets avslutande
Det noterades att besluten fattats enhälligt och styrelseordförande avslutade mötet.

Janina Östling
Styrelseordförande
tillika protokollförare

Ulrika Öst
Justerare
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