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FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT  

XHAIL AB (publ) (”Bolaget”)  

Extra Bolagsstämma 19 februari 2021 

 

Punkt 6 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman 

 

Aktieägare representerande ca 35 procent av rösterna föreslår att stämman beslutar att 

styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. 

 

 

Punkt 7 

Val av styrelse 

 

Aktieägare representerande ca 35 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att 

omvälja Anders Thorsell, Michael Kiely och Alexander Dessauer till ordinarie 

styrelseledamöter. 

 

 

Punkt 8 

Beslut om ny bolagsordning 

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll 

som framgår av Bilaga A varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till följande lydelse:  

 

§ 8 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 

genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall 

bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. 

 

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan 

framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet 

biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 

vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 

femte vardagen före stämman. 

 

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering 

av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 
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Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Punkt 9 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission 

av aktier daterat 2021-01-15. Styrelsens beslut om nyemission av aktier framgår i sin helhet 

av Bilaga B. 

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § framgår av Bilaga B och Bilaga C samt D. 

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering 

av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Punkt 10 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt  

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller 

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller 

kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den 

marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse 

vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en 

sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 250 000 000 aktier (vid full teckning 

med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före 

en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).  
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Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i 

Bolaget.  

 

Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering 

av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Stockholm i januari 2021 

 Xhail AB (publ) 

 Styrelsen 
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BOLAGSORDNING FÖR XHAIL AB (PUBL)                       Bilaga A 

556658-6797 

 

§1  Firma 

Bolagets firma är Xhail AB (publ). 

 

§2  Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 

§3  Verksamhet 

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att leverera affärsutvecklingstjänster, 

bedriva förvaltning av aktier och andelar samt bedriva handel med finansiella 

instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, 

fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. 

 

§4  Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 

 

§5  Antal aktier m.m. 

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000. 

 

§6  Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst en suppleant. 

 

§7  Revisorer 

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller en eller 

två revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. 

 

§8  Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 

sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse 

skett. 

 

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller 

annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla 

sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till 

stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, 
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julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

  

§9  Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande 

fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut  

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, 

styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på 

stämman 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna 

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, 

revisorssuppleant eller revisionsbolag 

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen 

 

§10 Avstämningsförbehåll 

 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

  

§11   Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231. 
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N.B. The English text is an unofficial translation. 
Protokoll nr ___/2021 fört vid  
styrelsesammanträde  
i Xhail AB (publ) org. nr  
556658-6797, den 15 januari 2021 

Minutes no ___/2021 of the 
board meeting of Xhail AB(publ), 
company registration no 556658-6797, 15 
January 2021.  

Telefonmöte / By telephone conference 

Deltagande styrelseledamöter: 
Board members in attendance: 
Anders Thorsell 
Michael Keily 
Alexander Dessauer 

§ 1 Sammanträdets öppnande / Opening of the meeting

Sammanträdet öppnades av styrelseledamoten Michael Kiely som utsågs till ordföranden jämte 
protokollförare för mötet.  Det beslutades att Anders Thorsell skulle justera dagens protokoll. 
The meeting was opened by the board member Michael Kiely who was appointed as the chairman of 
the meeting and to take the minutes. It was resolved that Anders Thorsell would approve the 
minutes. 

§ 2 Godkännande av dagordning / approval of agenda

Det beslutades att godkänna föreslagen dagordning. 
It was decided to approve the proposed agenda. 

§ 3 Beslut om nyemission av aktier med stöd av bemyndigande/ Decision to issue new shares with
the support of an authorisation

Styrelsen beslutade att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-05-13, öka 
Bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 SEK genom nyemission av högst 200 000 000 aktier. 
Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare som är färre än 150 fysiska 
eller juridiska personer och som inte är kvalificerade investerare.  

Bilaga B
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The Board decided to, with the support of an authorization from the Extraordinary General Meeting on 
13 May 2020, increase the Company's share capital by a maximum of SEK 2 000 000 through an issue 
of a maximum of 200 000 000 shares. The subscription price is SEK 0.12 per share. The right to subscribe 
for the shares shall, by way of deviation from the shareholders' preferential rights, accrue to pre-
notified investors who are fewer than 150 natural or legal persons and who are not qualified investors. 

Teckning av aktier ska på separat teckningslista senast 2021-02-26 varvid även betalning ska ske. 
Betalning för tecknade aktier ske erläggas kontant. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning 
och betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de 
förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.  
Subscription of shares must be on a separate subscription list no later than 2021-02-26 in which case 
payment also must be made. Payment for subscribed shares shall be made in cash. The board shall 
have the right to extend the time for subscription and payment. However, it is noted that the Board can 
allow set-off in accordance with the conditions specified in Chapter 13, Section 41 of the Swedish 
Companies Act. 

Nyemissionen syftar bl.a. till att tillföra bolaget rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att nyemissionen även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget 
genom att bolaget tillförs nya, strategiskt viktiga ägare som har ett starkt intresse för att investera i 
bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den motsvarar den teckningskurs som 
befintliga aktieägare erbjöds att teckna aktier för i företrädesemissionen som avslutades under 
tredje kvartalet 2020.  
The share issue aims, among other things, to provide the company with working capital. The reason 
for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the new share issue also aims to 
secure the continued financing of the company by adding new, strategically important shareholders 
to the company who have a strong interest in investing in the company. The Board considers that the 
subscription price is justifiable as it corresponds to the subscription price for which existing 
shareholders were offered to subscribe for shares in the rights issue that ended during the third 
quarter of 2020. 

Mot bakgrund av det ovan nämnda bedömer styrelsen att en riktad nyemission på ovan nämnda villkor 
är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.  
In light of the above, the Board considers that a directed share issue on the above-mentioned terms is 
to the benefit of the company and its shareholders. 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 
The new shares shall carry the right to a dividend for the first time on the record date for dividend that 
falls immediately after the new share issue has been registered with the Swedish Companies 
Registration Office. 
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Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som Bilaga 1-4. 
Documents according to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act are attached as 
Appendices 1-4. 

Styrelsen beslutade slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 
företa de eventuella justeringar i styrelsens beslut som kan krävas i samband med registrering av 
beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 
The Board finally decided that the Chairman of the Board or the lawyer My Simonsson is authorized to 
make any adjustments to the Board’s decisions that may be required in connection with registration of 
the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements. 

§ 4 Beslut om nyemission av aktier förutsatt stämmans efterföljande godkännande/ Decision to issue
new shares subject to the subsequent approval of the meeting

Styrelsen beslutade att, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, öka Bolagets 
aktiekapital med högst 2 166 666,67 SEK genom nyemission av högst 216 666 667 aktier. 
Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare som är färre än 150 fysiska 
eller juridiska personer och som inte är kvalificerade investerare.  
The Board decided to, subject to the subsequent approval of the meeting, increase the Company's share 
capital by a maximum of SEK 2,166,666.67 through an issue of a maximum of 216,666,667 shares. The 
subscription price is SEK 0.12 per share. The right to subscribe for the shares shall, by way of deviation 
from the shareholders' preferential rights, accrue to pre-notified investors who are fewer than 150 
natural or legal persons and who are not qualified investors. 

Teckning av aktier ska på separat teckningslista senast 2021-02-26 varvid även betalning ska ske. 
Betalning för tecknade aktier ske erläggas kontant. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning 
och betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de 
förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.  
Subscription of shares must be on a separate subscription list no later than 2021-02-26 in which case 
payment also must be made. Payment for subscribed shares shall be made in cash. The board shall 
have the right to extend the time for subscription and payment. However, it is noted that the Board can 
allow set-off in accordance with the conditions specified in Chapter 13, Section 41 of the Swedish 
Companies Act. 

Nyemissionen syftar bl.a. till att tillföra bolaget rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att nyemissionen även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget 
genom att bolaget tillförs nya, strategiskt viktiga ägare som har ett starkt intresse för att investera i 
bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den motsvarar den teckningskurs som 
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befintliga aktieägare erbjöds att teckna aktier för i företrädesemissionen som avslutades under 
tredje kvartalet 2020.  
The share issue aims, among other things, to provide the company with working capital. The reason 
for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the new share issue also aims to 
secure the continued financing of the company by adding new, strategically important shareholders 
to the company who have a strong interest in investing in the company. The Board considers that the 
subscription price is justifiable as it corresponds to the subscription price for which existing 
shareholders were offered to subscribe for shares in the rights issue that ended during the third 
quarter of 2020. 

Mot bakgrund av det ovan nämnda bedömer styrelsen att en riktad nyemission på ovan nämnda villkor 
är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.  
In light of the above, the Board considers that a directed share issue on the above-mentioned terms is 
to the benefit of the company and its shareholders. 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 
The new shares shall carry the right to a dividend for the first time on the record date for dividend that 
falls immediately after the new share issue has been registered with the Swedish Companies 
Registration Office. 

Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som Bilaga 1-4. 
Documents according to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act are attached as 
Appendices 1-4. 

Styrelsen beslutade slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 
företa de eventuella justeringar i styrelsens beslut som kan krävas i samband med registrering av 
beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 
The Board finally decided that the Chairman of the Board or the lawyer My Simonsson is authorized to 
make any adjustments to the Board’s decisions that may be required in connection with registration of 
the decision with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements. 

§ 5 Avsluting / Closing of meeting

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
The chairman declared the meeting closed. 
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Ordförande: 
Chairman/keeper of the minutes: 

____________________ 
Michael Kiely 

Justeras: 
Approved: 

____________________  
Anders Thorsell  
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 
The Board's report in accordance with Chapter 13, Clause 6 of the Swedish Companies Act 

Styrelsen i Xhail AB (publ), org nr 556658-6797 (”Bolaget”) lämnar härmed en redogörelse 
avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att 
årsredovisningen lämnades. 

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-31 undertecknades av 
styrelsen den 23 oktober 2019 och fastställdes vid årsstämman den 25 november 2019.  

I mars 2020 anställdes Peter Swartling för att bli ny vd för Bolaget. Peter tillträdde dock aldrig 
som vd i Bolaget utan Anders Thorsell är fortsatt vd i Bolaget. 

Vidare har Bolaget publicerat följande pressmeddelanden sedan den 23 oktober 2019: 
- IFOX Investments AB (publ) agrees acquisition of Score Music Interactive Ltd, 2020-04-

15
- IFOX Investments AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma, 2020-04-15
- Kommuniké från extra bolagsstämma i IFOX Investments AB (publ), 2020-05-14
- Tidplan företrädesemission och korrigering villkor, 2020-05-18
- IFOX Investments AB (publ) unä till XHAIL AB (publ) Offentliggör

Informationsmemorandum, 2020-05-25
- Xhail registrerar nyemissioner, slutför förvärv samt registrerar nytt namn, 2020-07-30

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på: 
https://news.cision.com 

Utöver i pressmeddelande från 2020-07-30 nämnda registrerade nyemissioner har Bolaget, med 
stöd av beslut om nyemission från extra bolagsstämman 2020-05-14, efter 2020-07-21, hos 
Bolagsverket registrerat ytterligare sammanlagt 1 840 999 317 nya aktier innebärande att det 
totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår till 2 149 224 811. Därtill är för närvarande, 
med stöd av beslut om nyemission från extra bolagsstämman 2020-05-14, ytterligare 13 975 327 
aktier under registrering hos Bolagsverket. Efter att registrering slutförts kommer det totala 
antalet aktier i Bolaget uppgå till 2 163 200 138.  

Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har ej inträffat. 

The Board of Directors of Xhail AB (publ), Swedish corporate registration number 556658-6797 
(the “Company”) hereby submits a report regarding events of material importance to the 
company's position which have occurred after the annual report was submitted. 

Bilaga 3
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The Annual Report of the Company for the financial year 2018-07-01 - 2019-06-31 was signed by 
the Board on 23 October 2019 and approved at the Annual General Meeting on 25 November 
2019. 

In March 2020, Peter Swartling was hired to become the new CEO of the Company. However, 
Peter never took over as CEO, and Anders Thorsell is still CEO of the Company. 

Furthermore, the Company has published the following press releases since October 23, 2019: 
- IFOX Investments AB (publ) agrees acquisition of Score Music Interactive Ltd, 2020-04-15
- IFOX Investments AB (publ) notice convening an Extraordinary General Meeting, 2020-04-15
- Communiqué from the Extraordinary General Meeting of IFOX Investments AB (publ), 2020-
05-14
- Time schedule for rights issue and correction of conditions, 2020-05-18
- IFOX Investments AB (publ) under name change to XHAIL AB (publ) publishes Information
Memorandum, 25 May 2020
- Xhail registers new issue of shares, completes acquisitions and registers new name, 2020-07-30
All of the above-mentioned press releases are available to read at:
https://news.cision.com

In addition to the registered share issues mentioned in the above press release dated 30 July 
2020, the Company has after 21 July 2020, in accordance with the resolutions from the 
Extraordinary General Meeting on 14 May 2020, at the Swedish Companies Registration Office 
registered an additional 1,840,999,317 new shares whereby the total number of shares in the 
Company amounts to 2 149 224 811. However, an additional 13,975,327 shares are currently 
being registered at the Swedish Companies Registration Office. After such registration, the total 
number of shares in the Company will amount to 2 163 200 138. 

No further events of material importance to the Company's position have occurred. 

Datum/Date: 2021-01-12 

Xhail AB (publ) 

________________________________ ________________________________ 
Anders Thorsell Michael Kiely 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 
The Board's report in accordance with Chapter 13, Clause 6 of the Swedish Companies Act 

Styrelsen i Xhail AB (publ), org nr 556658-6797 (”Bolaget”) lämnar härmed en redogörelse 
avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att 
årsredovisningen lämnades. 

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-31 undertecknades av 
styrelsen den 23 oktober 2019 och fastställdes vid årsstämman den 25 november 2019.  

I mars 2020 anställdes Peter Swartling för att bli ny vd för Bolaget. Peter tillträdde dock aldrig 
som vd i Bolaget utan Anders Thorsell är fortsatt vd i Bolaget. 

Vidare har Bolaget publicerat följande pressmeddelanden sedan den 23 oktober 2019: 
- IFOX Investments AB (publ) agrees acquisition of Score Music Interactive Ltd, 2020-04-

15
- IFOX Investments AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma, 2020-04-15
- Kommuniké från extra bolagsstämma i IFOX Investments AB (publ), 2020-05-14
- Tidplan företrädesemission och korrigering villkor, 2020-05-18
- IFOX Investments AB (publ) unä till XHAIL AB (publ) Offentliggör

Informationsmemorandum, 2020-05-25
- Xhail registrerar nyemissioner, slutför förvärv samt registrerar nytt namn, 2020-07-30

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på: 
https://news.cision.com 

Utöver i pressmeddelande från 2020-07-30 nämnda registrerade nyemissioner har Bolaget, med 
stöd av beslut om nyemission från extra bolagsstämman 2020-05-14, efter 2020-07-21, hos 
Bolagsverket registrerat ytterligare sammanlagt 1 840 999 317 nya aktier innebärande att det 
totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår till 2 149 224 811. Därtill är för närvarande, 
med stöd av beslut om nyemission från extra bolagsstämman 2020-05-14, ytterligare 13 975 327 
aktier under registrering hos Bolagsverket. Efter att registrering slutförts kommer det totala 
antalet aktier i Bolaget uppgå till 2 163 200 138.  

2021-01-15 beslutade styrelsen att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-
05-13, öka Bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 SEK genom nyemission av högst 200 000
000 aktier. Samma dag beslutade styrelsen vidare att, förutsatt bolagsstämmans efterföljande
godkännande, öka Bolagets aktiekapital med högst 2 166 666,67 SEK genom nyemission av
högst 216 666 667 aktier. Teckningskursen i båda emissionerna är 0,12 SEK per aktie. Rätten att
teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i respektive emission
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tillkomma på förhand vidtalade investerare som är färre än 150 fysiska eller juridiska personer 
och som inte är kvalificerade investerare.  

Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har ej inträffat. 

The Board of Directors of Xhail AB (publ), Swedish corporate registration number 556658-6797 
(the “Company”) hereby submits a report regarding events of material importance to the 
company's position which have occurred after the annual report was submitted. 

The Annual Report of the Company for the financial year 2018-07-01 - 2019-06-31 was signed by 
the Board on 23 October 2019 and approved at the Annual General Meeting on 25 November 
2019. 

In March 2020, Peter Swartling was hired to become the new CEO of the Company. However, 
Peter never took over as CEO, and Anders Thorsell is still CEO of the Company. 

Furthermore, the Company has published the following press releases since October 23, 2019: 
- IFOX Investments AB (publ) agrees acquisition of Score Music Interactive Ltd, 2020-04-15
- IFOX Investments AB (publ) notice convening an Extraordinary General Meeting, 2020-04-15
- Communiqué from the Extraordinary General Meeting of IFOX Investments AB (publ), 2020-
05-14
- Time schedule for rights issue and correction of conditions, 2020-05-18
- IFOX Investments AB (publ) under name change to XHAIL AB (publ) publishes Information
Memorandum, 25 May 2020
- Xhail registers new issue of shares, completes acquisitions and registers new name, 2020-07-30
All of the above-mentioned press releases are available to read at:
https://news.cision.com

In addition to the registered share issues mentioned in the above press release dated 30 July 
2020, the Company has after 21 July 2020, in accordance with the resolutions from the 
Extraordinary General Meeting on 14 May 2020, at the Swedish Companies Registration Office 
registered an additional 1,840,999,317 new shares whereby the total number of shares in the 
Company amounts to 2 149 224 811. However, an additional 13,975,327 shares are currently 
being registered at the Swedish Companies Registration Office. After such registration, the total 
number of shares in the Company will amount to 2 163 200 138. 

2021-01-15, the Board decided to, with the support of authorization from the Extraordinary 
General Meeting 2020-05-13, increase the Company's share capital by a maximum of SEK 
2,000,000 through a new issue of a maximum of 200,000,000 shares. On the same day, the Board 
further resolved, subject to the subsequent approval of the General Meeting, to increase the 
Company's share capital by a maximum of SEK 2,166,666.67 through a new issue of a maximum 
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of 216,666,667 shares. The subscription price in both share issues is SEK 0.12 per share. The 
right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, 
in each share issue accrue to pre-notified investors who are fewer than 150 natural or legal 
persons and who are not qualified investors. 

No further events of material importance to the Company's position have occurred. 

Datum/Date: 2021-01-15 

 

________________________________ ________________________________ 
Anders Thorsell Michael Kiely 

Xhail AB (publ)
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