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Rapport från Årsstämman i Lohilo Foods AB (publ) som hölls fredagen den 3 april 2020.
Amanda McEwen blir ny styrelseledamot i Lohilo Foods
Amanda McEwen, född 1987, har en bred erfarenhet inom E-Commerce och digital marknadsföring.
Hon har suttit i ledningsgruppen inom framstående Ecom-bolag så som exempelvis ConfidentLiving
och KitchenTime där riskkapitalbolaget Verdane, som även har engagemang i bl.a. MatHem, Boozt
och Eleven, var en av huvudägarna. Vidare har hon en masterutbildning inom Management Science
från London School of Economics. Amanda arbetar idag på Curamando, ett Managementkonsultbolag inom digital transformation och E-handel, med kunder som exempelvis Ellos, Volvo och Apotek
Kronan.
Antagande av ny bolagsordning
De huvudsakliga ändringarna i den föreslagna bolagsordningen innebär att stämman inte längre ska
kunna utse styrelsesuppleanter samt att det anges att aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma
dels ska vara upptagen som aktieägare i enlighet med vad som anges i 7 kap. 28 § tredje stycket
aktiebolagslagen (2005:551), och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den tidpunkt och den
dag som anges i kallelsen till stämman.
Beslut om att emittera högst 250 000 teckningsoptioner
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Bolagets personal
och styrelseledamöter att verka för Bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna ska
ske på separat teckningslista senast den 15 maj 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att från och med Bolagsverkets
registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 juni 2023 teckna en ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs om 28 kronor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska
ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella
rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive
antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska
sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid
full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter

Allmänt om verksamheten
I januari- februari ökade omsättningen med 95% jämfört med samma period föregående år, varav
egna varumärken stod för 32% av tillväxten. Exporten ökade januari-februari till 5 547 tkr genom
försäljning till Finland, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Island. Lyckade lanseringar av nya
LOHILO-drycker, Pink Lemonade KETO koffeinfri och Paradise Kiwi Collagen.
Angående COVID-19
Inledningen på 2020 har varit god med hög tillväxt och än så länge ökar försäljningen starkt trots den
osäkerhet som pandemin COVID-19 skapat i den svenska ekonomin. Lohilo har vidtagit flera
försiktighetsåtgärder såväl när det gäller personalen som den ekonomiska situationen. Fyra personer
har fått lämna verksamheten och ytterligare åtgärder utvärderas där rörliga och fasta kostnader ses
över. Vi följer noga de direktiv som ges från myndigheter och regering.
Planerad börsnotering
Styrelsen, tillsammans med bolagets rådgivare, följer noga marknadsutvecklingen och hur
börsklimatet utvecklar sig. Fortfarande är COVID-19 påverkan på marknaden svåröverskådligt. Idag
kan jag inte ge något besked om hur vi väljer att agera men lovar att återkomma så snart styrelsen
har tagit ett beslut.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD
E-post: richard@lohilofoods.com
Telefon: 070-886 94 44
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