N.B The English text is an unofficial translation.

Bolagsordning för BeammWave AB
Articles of Association of BeammWave AB
Org.nr 559093-1902
Reg. no. 559093-1902
Antagen på årsstämma den 11 maj 2022.
Adopted at the annual general meeting held on 11 May 2022.

§ 1. Företagsnamn / Company name
Bolagets företagsnamn är BeammWave AB. Bolaget är publikt (publ).

The Company’s registered name is BeammWave AB. The Company is a public limited liability
company (publ).
§ 2. Säte och ort för bolagsstämma / Registered office and place of general meetings
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Malmö eller
Stockholms kommun.
The board of directors have its registered office in the municipality of Lund. General meetings may also
be held in the municipalities of Malmö or Stockholm.
Styrelsen kan besluta att aktieägare även ska kunna delta vid bolagsstämma genom elektronisk
uppkoppling.
The board of directors may resolve that shareholders may also participate at general meetings through
electronic transmission.
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, för det fall att styrelsen så beslutar och på de villkor som
styrelsen anger, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t ex genom elektronisk uppkoppling, följa
förhandlingarna vid bolagsstämma.
Parties other than shareholders in the Company shall, if decided by the board of directors and on the
conditions determined by the board of directors, be entitled to be present at or in other ways, inter alia
through electronic transmission, follow the negotiations at the general meeting.
§ 3. Verksamhet / Objects of the Company
Bolaget ska bedriva utveckling, internationell marknadsföring och försäljning av licenser och
produkter för trådlöskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
The Company shall conduct development, international marketing and sales of licenses and products for
wireless communication and engage in activities compatible therewith.
§ 4. Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.
§ 5. Antal aktier och aktieslag / Number of shares and classes of shares
Antalet aktier ska vara lägst 6 601 900 och högst 26 407 600. Aktierna ska kunna ges ut i två slag, serie
A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av varje
aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
The number of shares shall amount to no less than 6,601,900 and no more than 26,407,600. Shares may
be issued in two classes, class A and class B. Shares of each class may be issued with a total number
corresponding to the entire share capital.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Should the Company, against payment in cash or by set-off, issue new shares of class A and class B,
holders of shares of class A and class B shall have preferential right to subscribe for new shares of the
same class in proportion to the number of shares previously held by the holder (primary preferential
right). Shares not subscribed for with primary preferential right shall be offered to the other
shareholders for subscription (secondary preferential right). If the shares thus offered are not sufficient
for the subscriptions by subsidiary preferential right, the shares shall be distributed among the
subscribers in proportion to the number of shares they previously own and, insofar as this cannot be
done, by drawing of lots.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Should the Company, against payment in cash or by set-off, issue new shares of only class A or class B,
all shareholders, regardless of whether their shares are of class A or class B, have preferential right to
subscribe for new shares in proportion to the number of shares they previously own.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut
mot.
Should the Company resolve to issue warrants or convertible debentures against payment in cash or by
set-off, the shareholders have preferential rights to, respectively, subscribe for warrants as if the issue
was of the shares that may be issued under the warrant, and subscribe for convertible debentures as if
the issue was of the shares against which the convertible debentures may be exchanged.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The above shall not restrict the ability to resolve on new issues against payment in cash or by set-off
with deviation from the shareholders’ preferential rights.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut
aktier av nytt slag.
In the event of an increase of the share capital by way of bonus issues, new shares shall be issued of each
class of shares in relation to the number of shares of the same class previously issued. Old shares of a
certain class shall carry a right to new shares of the same class. The above shall not restrict the ability to
by way of bonus, after requisite changes to the Articles of Association, issue shares of a new class.
Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om
omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av
serie B, ska göras hos styrelsen. Aktie av serie A ska även, under de förutsättningar som anges i § 14
nedan, automatiskt omvandlas till aktie av serie B. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till

Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett
samt antecknats i avstämningsregistret.
Shares of class A shall upon request by a holder of such shares be converted in to shares of class B.
Request for conversion, which shall be made in writing and state the number of class A shares to be
converted to class B shares, shall be made to the board of directors. Shares of class A shall also, under
the conditions stated in § 14 below, automatically be converted to shares of class B. The Company shall
promptly register the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration in the
companies register. The conversion is completed when the registration has taken place and has been
entered in the reconciliation register.
§ 6. Styrelse / Board of directors
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter.
The board of directors shall comprise not less than 3 and not more than 10 board members.
§ 7. Revisorer / Auditors
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.
The Company shall have a minimum of one and a maximum of two auditors. A registered accounting
firm may also be appointed as auditor.
§ 8. Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Om utgivningen av Svenska Dagbladet
skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.
Notice of a general meeting shall be made by an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by
making the notice available on the Company’s website. Concurrently with the notice, the Company shall
announce in Svenska Dagbladet that notice has been made. If the publication of Svenska Dagbladet has
ceased, the announcements shall instead be made in Dagens Industri.
§ 9. Anmälan / Notice of participation
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig och eventuella biträden (högst 2) till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.
Shareholders wishing to participate at the general meeting shall notify the Company of its attendance
and the attendance of any assistants (not more than 2) no later than the date specified in the notice of
the general meeting. The latter day may not be a Sunday, another public holiday, a Saturday,
Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Years Eve, and may not fall earlier than the fifth business day
before the meeting.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.
Shareholders may bring one or two assistants to a general meeting, but only if the shareholder has made
a notification in accordance with the preceding paragraph.
§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning / Collection of proxies and postal voting
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna
utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7,
Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). Prior to a general meeting, the
board of directors may decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post
ahead of the general meeting.

§ 11. Ärenden på årsstämma / Matters at the annual general meeting
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
The following matters shall be addressed at the annual general meeting.
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting list;
Val av en eller två justerare,
Election of one or two persons to verify the minutes;
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;

Godkännande av dagordning,

Approval of the agenda;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
Presentation of the annual report and auditor’s report;
7. Beslut om
Resolutions regarding
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
adoption of the income statement and balance sheet;
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the Company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
discharge from liability of the board members and the managing director;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,
Determination of the number of board members and number of auditors;
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
Determination of fees for the bord of directors and the auditors;
10. Val av styrelse och revisor,
Election of board members and auditor;
11. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma,
Decision on nomination committee ahead of the next annual general meeting;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
Any other matter on which the meeting is required to decide pursuant to the Companies Act
(2005:551) or the articles of association.
§ 12. Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
The Company’s financial year shall be 1 January–31 December.
§ 13. Avstämningsförbehåll / Central Securities Depository Clause
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket
6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
The shareholder or trustee who on the record date is entered in the share register and recorded in a
record register, pursuant to Chapter 4 in the Act (1998: 1479) on central securities depositories and
financial instruments or the one that is recorded in a reconciliation account pursuant to Chapter 4,
Section 18, first paragraph 6-8 of said law, shall be assumed to be authorized to exercise the rights set
forth in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act (2005: 551).

§ 14. Hembudsförbehåll / Post-transfer acquisition right
Har en aktie av serie A övergått från en aktieägare till annan aktieägare eller en person som inte
tidigare är aktieägare i aktiebolaget har övriga ägare av aktie av serie A rätt att lösa aktien.
Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa
på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska
styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk
hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
If a class A share has been transferred from one shareholder to another shareholder or a person who is
not previously a shareholder in the limited liability Company, other owners of Class A shares have the
right to acquire the share. The acquisition right may also be able to be exercised for a smaller number of
shares than the shares covered by the offer. The new owner of the share must immediately notify the
transfer to the Company's board of directors in writing. He must also show in what way he has acquired
ownership of the share. When the notification of the transfer of a share has been made, the board of
directors shall immediately notify this in writing to each person entitled to acquisition whose postal
address is known to the Company. The board of directors shall request those entitled to acquisition to
submit a claim of acquisition in writing to the limited liability Company, no later than within two
months of the notification of the transfer to the board of directors.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de
lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A i aktiebolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad
begär det, av notarius publicus.
Should notifications be received from more than one party entitled to acquisition, all shares shall insofar
as possible be distributed in proportion to their previous holding of shares of class A in the limited
liability Company. Remaining shares shall be distributed by drawing of lots administered by the board of
directors or, if requested by any party entitled to acquisition, by a public notary.
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från
den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
If a share subject to acquisition rights has been transferred against consideration, the acquisition price
shall correspond to the consideration, unless special reasons require otherwise. The acquisition price
shall be paid within one month from the time the redemption amount was determined.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.
A claim in a matter of post-transfer acquisition must be brought within two months of the day the claim
of acquisition was made with the Company.
Har hembjuden aktie övergått till annan än person som redan före överlåtelsen varit ägare av A-aktie
och ingen lösningsberättigad anmäler lösningsanspråk av hembjuden aktie inom föreskriven tid, eller
lösenbeloppet inte erläggs inom föreskriven tid, ska hembjuden aktie automatiskt omvandlas till aktie
av serie B, varefter den som gjort hembudet har rätt att bli registrerad för aktien i enlighet med § 5
sista stycket.
If the share subject to post-transfer acquisition has been transferred to a party who was already a holder
of class A shares prior to the transfer and if no party entitled to acquisition submits a claim of
acquisition of the share subject to post-transfer acquisition within the prescribed time, the share subject
to post-transfer acquisition shall automatically be converted into a class B share, whereupon the party
having made the post-transfer acquisition is entitled to be registered for the share pursuant to § 5, last
paragraph.

