FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I WE ARE SPIN DYE (WRSD) AB
(PUBL) DEN 23 JUNI 2021
Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”) har den 26 maj
2021 kallats till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget torsdagen den 23 juni 2021. Med
anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och
råd har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud
och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman
med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt
nedan.
Val av ordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Christian Rasmussen utses till ordförande vid årsstämman eller, vid dennes
förhinder, den som styrelsen anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på
bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och
kontrollerats av justeringspersonen.
Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner (punkt 4)
Styrelsen föreslår att en (1) justeringsperson utses och att till sådan justeringsperson utse Andreas
Andrén, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag
innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponera
Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets balanserade resultat
om 16 533 113 kronor överförs i ny räkning.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 8)
Bolagets största aktieägare, Christian Rasmussen, som vid tidpunkten för kallelse till årsstämman ägde
cirka 13,29% av samtliga aktier i Bolaget, i samråd med ett antal tillkommande större aktieägare i
Bolaget, föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om
150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med
ett belopp om 220 000 kronor till styrelsens ordförande.
Föreslås vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 9)
Bolagets största aktieägare, Christian Rasmussen, som vid tidpunkten för kallelse till årsstämman ägde
cirka 13,29% av samtliga aktier i Bolaget, i samråd med ett antal tillkommande större aktieägare i
Bolaget, föreslår att för tiden intill nästkommande årsstämma (i) entlediga Andreas Andrén, Camilla
Lundin och Henrik Santesson från styrelsen, (ii) omvälja Christian Rasmussen till styrelsens ordförande
och (iii) välja Johan Mark, Christina Tillman samt Dennis Lundquist till nya ordinarie ledamöter i Bolaget.
Styrelsen föreslås således därefter bestå av Christian Rasmussen som styrelsens ordförande och
Johan Mark, Christina Tillman och Dennis Lundquist som ordinarie ledamöter utan suppleanter.
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Information om föreslagna nya styrelseledamöter
Johan Mark
Johan Mark är utbildad civilekonom vid Karlstad universitet och har tidigare innehaft ledande
befattningar inom detaljhandeln såsom VD och CFO på JLindeberg AB, CFO på Björn Borg AB, Houdini
Sportswear AB och Indiska Magasinet AB. Johan innehar vidare pågående uppdrag som
styrelseordförande Nobilitare AB samt styrelseledamot Odd Molly International AB med dotterbolag.
Johan Mark är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets
större aktieägare.
Johan Mark äger inga aktier i Bolaget.
Christina Tillman
Christina Tillman är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet och har tidigare innehaft
befattningen som VD i Odd Molly International AB och Gudrun Sjödén Design AB. Christina innehar
vidare pågående uppdrag som styrelseordförande i NF11 Holding AB samt styrelseledamot i Volati AB,
Corem Property Group AB, Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB och Clean6 Holding.
Christina Tillman är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till
Bolagets större aktieägare.
Christina Tillman äger 197 500 aktier i Bolaget genom närstående.
Dennis Lundquist
Dennis Lundquist är utbildad affärsjurist vid Linköpings universitet och är VD samt delägare på Qap
Legal Advisors AB. Dennis har tidigare arbetat på advokatbyrån Eversheds Sutherland Advokatbyrå
AB. Dennis innehar för närvarande inga andra pågående uppdrag.
Dennis Lundquist är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Qap Legal Advisors agerar dock legal rådgivare till Bolaget från tid till annan.
Dennis Lundquist äger inga aktier i Bolaget.
Information om övriga ledamöter som är föreslagna för omval finns på Bolagets webbplats
www.spindye.com/investor-relations/.
Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för
uppdraget.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 10)
Styrelsen för We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, föreslår att årsstämman den
23 juni 2021 beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av
bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings
gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och
säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för
tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.
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