Urb-it AB (publ) Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och
14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Urb-it AB (publ) avger följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
aktiebolagslagen. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades har följande
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

•

Bolaget har ingått avtal med bland andra Interflora, Swedish Match och AVAVAV.

•

Bolaget har genomfört en fulltecknad företrädesemission om cirka 59,6 MSEK före
emissionskostnader.

•

Bolaget har effektiviserat arbetet och minskat sina kostnader.

•

Bolagets tidigare beslut att lägga ner marknadsplatsappen slutfördes enligt plan i början av
juni.

•

Bolaget utsåg ny CFO i augusti 2018.

•

Samarbeten har inletts och utvecklats med den franska retailern Michalak samt de svenska
e-handelsnätverken Unifaun och Consignor.

Stockholm den 20 november 2018
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Fredrik Warstedt

Anna Wikner

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT
13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Urb-it AB (”Bolaget”) avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 §
aktiebolagslagen.
Bolagets styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma i Bolaget ska besluta om ökning av
Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
(”Nyemissionen”).
Nedan angiven långivare innehar en fordran på Bolaget och avser att erlägga betalning för tecknade
aktier i Nyemissionen genom kvittning av hela eller delar av fordran.
Lage Jonason, pers. nr 511110-2454, Henrik Palmes Allé 23, 182 69 Djursholm, vars fordran per den
19 november 2018 uppgår till totalt 13 823 229 kronor (varav 13 364 492 kronor avser kapitalbelopp
och 458 737 kronor avser ränta), ska ha rätt att kvitta hela fordran för att teckna aktier i Nyemissionen.

Bolagets styrelse bedömer att kvittning enligt ovan kan ske utan skada för Bolaget.
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