Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org.
nr. 556210-9909, den 27 november 2007
i Stockholm

Närvarande:

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad.

§1
Styrelsens ordförande Rolf Åkerlind öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§2
Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det
antecknades att ordföranden anmodat Fredrik Burvall att som sekreterare föra dagens protokoll.

§3
Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens
bolagsstämma.

§4
Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare
varit införd i kallelsen till stämman.

§5
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Hamberg och Emil
Sunvisson.

§6
Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i
Dagens Industri den 30 oktober 2007.
Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§7
Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att § 3 om bolagets verksamhetsföremål skall ha följande lydelse:
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”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag anordna spel, lotterier
och tävlingar, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och
förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget
skall inte självt bedriva spelverksamhet.”
Vidare beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att § 9 i bolagsordningen skulle
ändras för att möjliggöra att bolagsstämma även kan hållas i Solna kommun, varvid bestämmelsen
i fortsättningen skall ha följande lydelse:
”Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs, Solna eller Stockholms kommun.”

§8
Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Som ovan

___________________________
Fredrik Burvall
Justeras:

___________________________
Jörgen S. Axelsson

___________________________
Emil Sunvisson

___________________________
Per Hamberg
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Bilaga 1:
Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd extra bolagsstämma 2007-11-27
Namn /
Företagsnamn

Personnr /
organisat.nr

Fullmakt /
företrädare

Hamberg, Per
Straumur-Burdarás Investment Bank

431109-8315
004363-6794 Emil Sunvisson

Bisittare

Summa företrädda på bolagsstämma
Andel (procent) av bolagstotal
Totalt antal i bolaget
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Aktieinnehav
A-aktier
B-akter

Antal
röster

149 700
140 250

166 707
975 224

1 663 707
2 377 724

41,17%
58,83%

289 950

1 141 931

4 041 431

100,0%

51,7%

33,6%

44,9%

561 000

3 394 372

9 004 372

Röstandel

