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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MENTIMETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Mentimeter AB (publ), org.nr. 556892-5506, (”Mentimeter” eller ”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas

härmed till extra bolagsstämma den 28 september 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom

förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Mentimeter välkomnar alla aktieägare

att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna

dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma.

Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av

samtliga aktier i Bolaget begär det.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara registrerad aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden

AB den 20 september 2022 samt anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst

enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget

tillhanda senast den 27 september 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i

stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och

begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar

som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt

22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida,

https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 27 september 2022. Formuläret kan skickas med e-post

till legal@mentimeter.com eller med post till Mentimeter AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 11, 113 86

Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en

juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse

förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet)

ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana

upplysningar ska lämnas skriftligen till Mentimeter AB (publ), att. Louise Markgren (bolagsjurist), Tulegatan 11, 113 86

Stockholm, eller via e-post till legal@mentimeter.com, senast den 18 september 2022. Upplysningarna lämnas genom

att de hålls tillgängliga hos Mentimeter AB (publ), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm och på Bolagets hemsida,

https://www.mentimeter.com/investors/general-meetings, senast den 23 september. Upplysningarna skickas också

inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
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Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 74 929 760 aktier, motsvarande 74 929 760 röster, i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av mötet och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

7. Fastställande av styrelsearvode

Beslutsförslag

Punkt 1 – Öppnande av mötet och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Katarina Bonde, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, utses till

ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som baserats på den av Euroclear

Sweden AB administrerade aktieboken per den 20 september 2022 och förhandsröster inkomna senast den 27

september 2022, som har kontrollerats av justeringspersonerna vid stämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Niklas Ingvar eller, vid förhinder, den som styrelsen istället

anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt

återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Styrelsen består för närvarande av följande sex ledamöter (utan suppleanter): Katarina Bonde (ordförande), Per

Appelgren, Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby och Marcus Teilman. Valberedningen har informerats om

att Per Appelgren begärt att få avgå som styrelseledamot och därmed har ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen föreslår att Eric Persson och John Hedberg väljs till nya styrelseledamöter och att styrelsen därmed ska

bestå av sju ledamöter (utan suppleanter) för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Katarina Bonde (styrelseordförande),

Hannah Meiton, Niklas Ingvar, Miriam Grut Norrby, Marcus Teilman, Eric Persson och John Hedberg.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter

Eric Persson, född 1972, har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Eric Persson har varit engagerad i Axel Johnson/Nordstjernan sfären under de senaste 15 åren och har omfattande

erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Rosti Group AB samt vice ordförande i Stiftelsen

Promobilia. De senaste fem åren, har han bland annat varit styrelseledamot i Academic Work, Filippa K, Livio, Apoex,
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RCO Security med flera. Roller inom Axel Johnson/Nordstjernan genom åren omfattar bland annat;

Affärsutvecklingsansvarig på Axel Johnson, VD på Novax samt investeringsdirektör på Nordstjernan.

Eric Persson utför inte något arbete för Bolaget eller dess dotterbolag. Han innehar inga aktier eller andra finansiella

instrument i Bolaget.

Eric Persson är bosatt i Sverige. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

****

John Hedberg, född 1972, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

John Hedberg är sedan 2016 VD för Creades AB och var innan dess partner på Nordic Capital och har även innehaft
ledande befattningar på Relacom AB, Bonnier och McKinsey&Co. Han är även VD i Creaspac AB, styrelseordförande i
instabox och StickerApp samt styrelseledamot i Avanza Pension, Amcap och LOTS Group. Tidigare styrelseuppdrag
inkluderar bland annat Lindab, Note, Acne Studios och Pricerunner.

John Hedberg utför inte något arbete för Bolaget eller dess dotterbolag. Han innehar inga aktier eller andra finansiella
instrument i Bolaget.

John Hedberg är bosatt i Sverige. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i
förhållande till Bolagets större aktieägare då han är VD för Creades AB.

Punkt 7 - Fastställande av styrelsearvode

Vid årsstämman den 31 maj 2022 beslutades, villkorat av att Bolagets aktier tagits upp till handel på reglerad marknad

eller en multilateral handelsplattform, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma,

ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är

anställda i Bolaget eller ett dotterbolag, samt att arvode för arbete i utskott ska utgå med 50 000 kronor till

revisionsutskottets ordförande och med 20 000 kronor vardera till övriga medlemmar i revisionsutskottet och

ersättningsutskottet. Vidare beslutades, för det fall att Bolagets aktier inte tagits upp till handel på reglerad marknad

eller en multilateral handelsplattform, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma,

ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är

anställda i Bolaget eller ett dotterbolag. För arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet utgår inget arvode.

Valberedningen föreslår att nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som

styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades vid årsstämman den 31 maj 2022, proportionerligt i

förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

_____________________

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på

Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information

Kallelsen kommer senast två veckor innan extra bolagsstämman att finnas tillgängliga hos Bolaget, Mentimeter AB

(publ), Tulegatan 11, 113 86 Stockholm, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm, september 2022

Mentimeter AB (publ)

Styrelsen


