
 Kallelse till årsstämma i Footway Group AB 
 Aktieägarna  i  Footway  Group  AB  (publ),  org.  nr  556818-4047,  (”Bolaget”),  kallas  härmed  till  årsstämma  fredagen  den  20  maj  2022,  kl  15:00  i 
 Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista 

 Rätt att delta vid stämman samt anmälan 
 Aktieägare  som  vill  delta  i  bolagsstämman  ska  vara  införd  i  den  av  Euroclear  Sweden  AB  förda  aktieboken  fredagen  den  12  maj,  samt  anmäla  sig 
 och  lämna  uppgift  om  eventuellt  antal  biträden  till  Bolaget  senast  tisdagen  den  16  maj,  via  e-post  ir@footway.com  eller  till  adress  Footway  Group 
 AB,  ”Årsstämma”,  Box  1292,  164 29  Kista.  Vid  anmälan  bör  uppges  namn,  person/organisationsnummer,  adress,  telefonnummer  samt 
 aktieinnehav. 

 Ombud 
 Om  aktieägare  ska  företrädas  av  ombud  måste  ombudet  ha  en  skriftlig,  daterad  och  av  aktieägaren  undertecknad  fullmakt.  Fullmakten  och 
 övriga  behörighetshandlingar  såsom  exempelvis  registreringsbevis,  ska  vara  tillgängliga  vid  stämman.  Fullmakt  och  övriga 
 behörighetshandlingar  bör  emellertid  även  biläggas  anmälan  till  stämman.  Fullmaktsformulär  tillhandahålls  på  Bolagets  hemsida, 
 www.footway.  com. 

 Förvaltarregistrerade aktier 
 Aktieägare  som  låtit  förvaltarregistrera  sina  aktier  måste  tillfälligt  låta  omregistrera  aktierna  i  eget  namn  för  att  äga  rätt  att  delta  i  stämman 
 (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 12 maj. 

 Årsstämman hålls på svenska. 

 Ärenden på stämman 
 Förslag till dagordning 

 1.  Öppnande av stämman 
 2.  Val av ordförande vid stämman 
 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4.  Godkännande av dagordning 
 5.  Val av en eller två justeringspersoner 
 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 8.  Beslut om 

 a.  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; 
 b.  dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; 
 c.  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

 9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 10.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 
 11.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 
 12.  Fastställande av Riktlinjer för valberedningen 
 13.  Fastställande av Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 14.  Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 
 15.  Beslut om ändring av bolagsordningen 
 16.  Avslutande av stämman 
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 Förslag till beslut 
 Resultatdisposition (punkt 8 b.) 
 Styrelsen  föreslår  att  Bolagets  resultat  enligt  den  fastställda  balansräkningen 
 disponeras  i  enlighet  med  styrelsens  förslag  i  förvaltningsberättelsen  till 
 årsredovisningen  för  räkenskapsåret  2021.  Styrelsen  föreslår  att  vinstutdelning 
 lämnas  till  aktieägarna  med  ett  belopp  om  8  kr  per  Preferensaktie 
 (Preferensutdelning).  Stamaktier  ska  inte  berättiga  till  vinstutdelning. 
 Avstämningsdagar  för  rätt  till  Preferensutdelning  ska  vara  den  10  juli  2022,  10 
 oktober  2022,  10  januari  2023  samt  10  april  2023,  med  en  fjärdedel  av 
 Preferensutdelningen  (dvs.  2  kr)  per  avstämningsdag.  Om  avstämningsdagen  inte  är 
 en  bankdag  ska  närmast  föregående  bankdag  utgöra  avstämningsdag.  Utbetalning 
 beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag. 

 Fastställande  av  antal  styrelseledamöter,  arvoden  till  styrelsen  och  revisor  samt 
 val av styrelse och revisor (punkt 9-11) 

 Valberedningen har presenterat följande förslag: 

 Ordförande vid stämman  Advokat Fredrik Lundén, Advokatfirman  Cederquist. 

 Styrelse  Styrelsen  ska  bestå  av  fem  ordinarie  ledamöter.  För  tiden  intill  slutet  av 
 nästa  årsstämma  föreslås  omval  av  styrelseledamöterna  Daniel  Mühlbach,  Helene 
 Willberg,  Jakob  Mörndal,  Patrik  Hedelin  och  Tore  Tolke.  Valberedningen  föreslår 
 omval av Helene Willberg som styrelsens ordförande. 

 Revisor  Som  revisor  för  tiden  intill  slutet  av  nästa  årsstämma  föreslås  omval  av 
 Mazars  AB.  Mazars  har  meddelat  att  Samuel  Bjälkemo  ska  vara  huvudansvarig  för 
 revisionen. 

 Arvode  Valberedningen  föreslår  oförändrade  arvoden  till  styrelsen.  Till  styrelsens 
 ordförande  föreslås  ett  arvode  om  300 000  kronor  och  för  övriga  ledamöter  föreslås 
 arvode  om  150 000  kronor  utgå.  Till  revisionsutskottets  ordförande  föreslås  ett 
 arvode  om  80 000  kronor  och  till  ledamot  av  revisionsutskottet  föreslås  arvode  om 
 40 000  kronor  utgå.  Till  ersättningsutskottets  ordförande  föreslås  ett  arvode  om 
 20 000  kronor  och  till  ledamot  av  ersättningsutskottet  föreslås  arvode  om  10 000 
 kronor utgå. 

 Arvode  till  revisor  ska  utgå  enligt  godkänd  räkning  i  enlighet  med  sedvanliga 
 debiteringsnormer. 

 Valberedningens  förslag,  motiverade  yttrande  samt  redogörelse  för  sitt  arbete  inför 
 årsstämman i sin helhet följer av bilaga 1. 

 Fastställande av Riktlinjer för valberedningen (punkt 12) 
 Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer uppdaterade riktlinjer enligt bilaga 2. 

 Fastställande  av  Riktlinjer  för  ersättning  till  ledande  befattningshavare  (punkt  13) 
 Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer uppdaterade riktlinjer enligt bilaga 3. 

 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 14) 
 Styrelsen  föreslår  att  årsstämman  beslutar  att  bemyndiga  styrelsen  att,  vid  ett  eller 
 flera  tillfällen,  under  tiden  fram  till  nästkommande  årsstämma  besluta  om 
 nyemission  av  aktier,  teckningsoptioner  eller  konvertibler,  med  eller  utan  avvikelse 
 från aktieägarnas företrädesrätt. 

 Antalet  aktier  som  emitteras  med  stöd  av  bemyndigandet  får  motsvara  en  ökning  av 
 aktiekapitalet  om  högst  tjugo  (20)  procent  baserat  på  det  sammanlagda 
 aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. 

 Emissionerna  ska  ske  till  marknadsmässig  teckningskurs,  med  förbehåll  för 
 marknadsmässig  emissionsrabatt  i  förekommande  fall,  och  betalning  ska,  förutom 
 kontant  betalning,  kunna  ske  med  apportegendom  eller  genom  kvittning,  eller  eljest 
 med villkor. 

 Om  styrelsen  beslutar  om  emission  med  avvikelse  från  aktieägarnas  företrädesrätt 
 ska  skälet  vara  att  tillföra  bolaget  rörelsekapital  och/eller  nya  ägare  av  strategisk 
 betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

 Styrelsen,  eller  den  styrelsen  utser,  bemyndigas  att  vidta  de  mindre  justeringar  i 
 bolagsstämmans  beslut  som  kan  visa  sig  erforderliga  i  samband  med  registrering 
 vid Bolagsverket. 

 För  giltigt  beslut  fordras  att  förslaget  biträds  av  aktieägare  representerande  minst 
 två  tredjedelar  av  såväl  de  avgivna  rösterna  som  de  vid  stämman  företrädda 
 aktierna. 

 Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) 
 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra syftet i bolagsordningen till: 
 “§  3  Bolaget  ska  både  bedriva  och  tillhandahålla  tjänster  inom  detaljhandel,  samt 
 därmed förenlig verksamhet  ”, enligt bilaga 4. 

 Styrelsen,  eller  den  styrelsen  utser,  bemyndigas  att  vidta  de  smärre  justeringar  som 
 krävs för beslutets registrering och verkställande. 

 Majoritetskrav 
 För  beslut  enligt  dagordningens  punkt  14  och  15  gäller  att  beslutet  måste  biträdas 
 av  aktieägare  med  minst  två  tredjedelar  av  såväl  de  avgivna  rösterna  som  de  aktier 
 som är företrädda vid bolagsstämman. 

 Antalet aktier och röster 
 Vid  tidpunkten  för  kallelsens  utfärdande  finns  det  i  Bolaget  totalt  89 355 566  aktier, 
 varav  12 721 765  Stamaktier  serie  A,  76 083 461  Stamaktier  serie  B  och  550 340 
 Preferensaktier, med totalt 20 385 145,1 röster. 

 Rätt till upplysningar 
 Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar 
 avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen 
 (2005:551). 

 Handlingar 
 Årsredovisning,  bolagsstyrningsrapport,  hållbarhetsrapport  och  revisionsberättelse 
 avseende  räkenskapsåret  2021,  poströstningsformulär  samt  övriga  handlingar 
 kommer  att  finnas  tillgängliga  på  Bolagets  hemsida  senast  den  29  april  2022, 
 www.footway.com/se,  samt  hållas  tillgängliga  hos  Bolaget  på  ovan  angiven  adress. 
 Kopia  av  handlingarna  översändes  kostnadsfritt  per  post  till  de  aktieägare,  som 
 begär det och uppger sin postadress  . 

 Behandling av personuppgifter 
 För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman 
 hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida, 
 www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 ----------------------- 
 Kista i april 2022 

 Footway Group AB (publ) 
 Styrelse 
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 Bilaga 1 - Valberedningens förslag, motiverade yttrande samt redogörelse för 
 sitt arbete inför årsstämman 2022 i Footway Group AB 
 Valberedningen för Footway Group AB, org. nr 556818-4047, ("Bolaget"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Klas Bonde (ordförande), 
 Rutger Arnhult och Patrik Hedelin. Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman 2022. 

 Val  av  ordförande  vid  stämman  Valberedningen  föreslår  att  Fredrik  Lundén  utses 
 till ordförande på årsstämman. 

 Beslut  om  antal  styrelseledamöter  Valberedningen  föreslår  att  styrelsen  skall 
 bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. 

 Fastställande av arvoden 
 Styrelsen  Valberedningen  föreslår  att  arvode  om  300  000  kronor  skall  utgå  till 
 styrelseordföranden  och  att  arvode  om  150  000  kronor  skall  utgå  till  var  och  en  av 
 styrelsens övriga ordinarie ledamöter. 
 Revisionsutskottet  Valberedningen  föreslår,  utöver  ordinarie  styrelsearvode,  ett 
 arvode  till  utskottets  ordförande  om  80  000  kronor  samt  till  ledamot  om  40  000 
 kronor. 
 Ersättningsutskottet  Valberedningen  föreslår,  utöver  ordinarie  styrelsearvode,  ett 
 arvode  till  utskottets  ordförande  om  20  000  kronor  samt  till  ledamot  om  10  000 
 kronor. 
 Revision  Valberedningen  föreslår,  att  revisorn  skall  ersättas  enligt  löpande 
 räkning. 

 Val av styrelse och styrelsens ordförande 
 Valberedningen  föreslår,  för  tiden  intill  slutet  av  den  årsstämma  som  hålls  under 
 det  nästföljande  räkenskapsåret,  omval  av  ledamöterna  Daniel  Mühlbach,  Helene 
 Willberg,  Jakob  Mörndal,  Patrik  Hedelin  och  Tore  Tolke.  Valberedningen  föreslår 
 omval av Helene Willberg som styrelsens ordförande. 

 Presentation över föreslagna ledamöter för omval 
 Daniel  Mühlbach  Utbildning  och  professionell  erfarenhet  :  Civilingenjör,  Industriell 
 ekonomi,  Luleå  Tekniska  Universitet.  Grundare  och  VD  av  Lensway  Group 
 1999-2010.  Grundare  och  VD  för  Footway  Group  från  2010.  Erfaren  entreprenör 
 inom  internationell  lönsam  ehandel.  Daniel  Mühlbach  har  även  gedi gen  erfarenhet 
 av  bolagsförvärv,  börsbolag  och  finansiering.  Övriga  pågående  uppdrag  : 
 Styrelseledamot i Byggmax Group AB (publ). 

 Helene  Willberg  Utbildning  och  professionell  erfarenhet  :  Civilekonom, 
 Handelshögskolan  i  Stockholm.  Country  Manager  på  Alvarez  och  Marsal  Sweden 
 AB.  Tidigare  ledande  befattningar  på  KPMG,  inklusive  VD  för  KPMG  Sverige  och 
 chef  för  KPMG:s  Financial  Advisory  Services.  Övriga  pågående  uppdrag: 
 Styrelseledamot  i  Profoto  Holding  AB,Thule  Group  AB,  Indecap  AB,  Nordic  Paper 
 Holding  AB,  Infrea  AB,  Aligro  Partners  Acquisition  Company  AB,  Enzymatica  AB, 
 Renewcell AB, Byggfakta Nordic HoldCo AB och X-shore AB. 

 Jakob  Mörndal  Utbildning  och  professionell  erfarenhet:  Civilekonom, 
 Handelshögskolan  i  Stockholm.  COO  för  Castellum  AB.  Tidigare  har  Jakob  även 
 varit  ansvarig  för  affärsutveckling  på  fastighetsbolaget  Klövern.  Dessförinnan  har 
 han  arbetat  med  bostadsutveckling  på  Stena  Fastigheter  och  på  Swedbank,  bland 
 annat  med  obligationshandel  på  Swedbank  First  Securities  i  New  York  .  Övriga 
 pågående uppdrag:  VD och styrelseordförande i Kamelia  Samhällsfastigheter AB. 

 Patrik  Hedelin  Utbildning  och  professionell  erfarenhe  t:  Civilekonom, 
 Handelshögskolan  samt  Jur.  Kand,  Stockholms  universitet.  Styrelseordförande  i 

 eEquity  AB  Övriga  pågående  uppdrag  :  Styrelseordförande  i  samtliga 
 eEquity-fonder.  Styrelseledamot  i  iDeal  of  Sweden  AB,  Nakdcom  One  World  AB, 
 Chimi AB, Aim Apparel AB, Briqpay AB och Svensk Handel. 

 Tore  Tolke  Utbildning  och  professionell  erfarenhet:  Master  i  Internationella 
 affärsstudier,  Stockholms  universitet.  T  ore  Tolke  är  investeringsansvarig  för 
 Industrifonden  Övriga  pågående  uppdrag:  Styrelseledamot  i  Micvac  AB,  Nextory  AB 
 och digip AB. 

 Valberedningens motiverade yttrande över förslaget till styrelse 
 Valberedningen  gör  bedömningen  att  den  föreslagna  styrelsen  med  hänsyn  till 
 Bolagets  verksamhet,  utvecklingsskede  och  förhållanden  i  övrigt,  är 
 ändamålsenligt  sammansatt  för  att  kunna  möta  de  krav  Bolagets  verksamhet 
 ställer.  Valberedningen  har  härvid  särskilt  beaktat  Bolagets  strategiska  utveckling, 
 styrning  och  kontroll  samt  de  krav  som  dessa  faktorer  ställer  på  styrelsens 
 kompetens  och  sammansättning.  Den  mångfaldspolicy  som  valberedningen  har 
 tillämpat  är  Kodens  regel  4.1.  Av  de  till  årsstämman  föreslagna  ledamöterna  är 
 fyra  män  och  en  kvinna.  Valberedningen  bedömer  att  den  föreslagna  styrelsen  vid 
 en  sammantagen  bedömning  är  ändamålsenligt  sammansatt  och  väl  uppfyller  de 
 krav  på  kompetens  som  valberedningen  eftersträvat.  Förslaget  till 
 styrelsesammansättning  i  Bolaget  avviker  för  närvarande  från  Kodens  regler 
 avseende oberoende. 

 Val av revisor 
 Det  föreslås  att  Mazars  AB  väljs  som  revisionsbolag  för  tiden  intill  slutet  av  den 
 årsstämma  som  hålls  under  det  nästföljande  räkenskapsåret.  Valberedningens 
 förslag  överensstämmer  med  revisionsutskottets  rekommendation.  Mazars  AB 
 har  uttalat  att  om  stämman  röstar  i  enlighet  med  förslaget  kommer  Samuel 
 Bjälkemo att utses till huvudansvarig revisor. 

 Förändring av valberedningens riktlinjer 
 Valberedningen  föreslår  att  årsstämman  beslutar  om  följande  förändringar  av 
 riktlinjerna. 

 Valberedningen  skall  bestå  av  fyra  ledamöter  och  skall  utgöras  av  styrelsens 
 ordförande,  en  representant  för  var  och  en  av  de  två  till  röstetalet  största 
 aktieägarna  som  önskar  utse  en  sådan  representant  samt  ytterligare  en  ledamot 
 som  skall  vara  oberoende  i  förhållande  till  större  aktieägare  och  Bolaget.  Den 
 sistnämnda  ledamoten  skall  utses  av  styrelsens  ordförande.  Den  ledamot  som 
 utses  av  den  till  röstetalet  största  aktieägaren  ska  skall  vara  ordförande  i 
 valberedningen.  Styrelsens  ordförande  kallar  valberedningen  till  dess  första 
 sammanträde. 

 Redogörelse för valberedningens arbete 
 Valberedningen  har  inför  årsstämman  2022  haft  kontakt  per  telefon  och  e-post. 
 Valberedningen  har  även  haft  kontakt  med  styrelseledamöter  samt  tagit  del  av 
 styrelsens utvärdering av sitt arbete. 
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 Bilaga 2 - Riktlinjer för valberedningen 
 i Footway Group AB (publ), 556818-4047, "Bolaget". Valberedningens arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för bolagsstyrning 
 och för Bolaget gällande regelverk på Nasdaq bedrivas enligt följande punkter: 

 Valberedningens  sammansättning  Valberedningen  skall  bestå  av  fyra 
 ledamöter  och  skall  utgöras  av  styrelsens  ordförande,  en  representant  för  var 
 och  en  av  de  två  till  röstetalet  största  aktieägarna  som  önskar  utse  en  sådan 
 representant  samt  ytterligare  en  ledamot  som  skall  vara  oberoende  i 
 förhållande  till  större  aktieägare  och  Bolaget.  Den  sistnämnda  ledamoten  skall 
 utses  av  styrelsens  ordförande  och  de  två  ledamöterna  som  utsetts  av 
 aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen. 

 Om  aktieägare  inte  önskar  utse  en  representant  skall  den  aktieägare  som 
 storleksmässigt  står  näst  i  tur  beredas  möjlighet  att  inträda  i  stället  för  denne. 
 Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. 

 Namnen  på  valberedningens  ledamöter  ska  offentliggöras  så  snart 
 valberedningen  utsetts  dock  senast  sex  månader  före  kommande  årsstämma. 
 Valberedningen  utses  för  en  mandattid  från  den  tidpunkt  då  dess 
 sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts. 

 Valberedningens  arbetsuppgifter  I  uppdraget  ingår  att  arbeta  fram  förslag  i 
 följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

 Förslag till: 
 ●  Ordförande för årsstämman 
 ●  Styrelseledamöter 
 ●  Styrelseordförande 
 ●  Revisor 
 ●  arvoden till styrelsens ledamöter 
 ●  arvode till styrelsens ordförande 
 ●  arvode till revisorn 
 ●  ev. ändringar i dessa riktlinjer 

 Valberedningens  förslag  ska  senast  sex  veckor  före  årsstämma  tillställas 
 Bolaget. 

 Vid  annan  bolagsstämma  än  årsstämma  ska  valberedningens  förslag  omfatta 
 det eller de val som ska förekomma vid stämman. 

 Arvode  och  uppdatering  Inget  arvode  ska  utgå  till  valberedningens  ledamöter. 
 Valberedningen  ska  löpande  utvärdera  dessa  riktlinjer,  sitt  arbete  och  till 
 årsstämman  lämna  förslag  på  sådana  ändringar  av  dessa  riktlinjer  som 
 valberedningen bedömt vara lämpliga. 

 ----------------------------- 

 Förslag till årsstämma 2022-05-20 
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 Bilaga 3 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Footway Group AB (publ), 556818-4047, "Bolaget". De övergripande principerna för ersättning ska utgå från befattningen, 
 Bolagets resultat och försäljningstillväxt, specifika nyckeltal, den individuella prestationen med specifik vikt vid individens förmåga att lära sig samt att lära ut. Ersättningen kan 
 bestå av fast lön, kortsiktigt incitament baserat på prestation, aktierelaterade långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer samt pension och övriga förmåner. Den 
 sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Alla avtal med anställda följer enligt LAS, undantaget 
 VD. 

 Fast  lön  Den  fasta  ersättningen,  “Grundlönen”,  ska  baseras  på  den  enskilde 
 befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet. 

 Kortsiktiga  incitament  Ledande  befattningshavare  kan  erbjudas  kortsiktigt 
 incitament  baserat  på  resultat  och  prestationer  under  året.  Denna  ersättningen 
 kan maximalt utgöra 30 procent av Grundlönen. 

 Långsiktiga  incitament  Ledande  befattningshavare  kan  erbjudas  aktierelaterade 
 långsiktiga  incitament.  Bolagsstämman  beslutar  om  respektive  långsiktigt 
 incitamentsprogram. 

 Pension  utgår  på  marknadsmässiga  villkor.  Pension  baseras  på  individens 
 grundlön exklusive eventuell rörlig ersättning. 

 Övriga  förmåner  kan  förekomma,  sådana  förmåner  ska  dock  vara  så  små  som 
 möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen. 

 Ersättning  till  styrelse  Arvoden  och  annan  ersättning  till  styrelsen,  däribland 
 ordföranden,  fastställs  av  årsstämman.  Bolagets  styrelseledamöter  har  inte  rätt 
 till  några  förmåner  efter  det  att  de  avgått  som  medlemmar  i  styrelsen.  Om 
 styrelseledamot  utför  arbete  för  Bolaget  utöver  styrelsearbetet  kan  särskilt 
 arvode utbetalas. 

 Giltighet  Riktlinjerna  ska  gälla  för  avtal  som  ingås  efter  bolagsstämmans  beslut 
 samt  för  ändringar  i  befintliga  avtal  som  görs  efter  denna  tidpunkt.  Styrelsen  ska 
 äga  rätt  att  göra  avsteg  från  riktlinjerna  om  det  i  ett  enskilt  fall  finns  särskilda 
 skäl  som  motiverar  detta.  Styrelsen  ska  vid  nästkommande  årsstämma 
 informera om avsteget och skälen därtill. 

 Uppdatering  Styrelsen ska löpande utvärdera dessa  riktlinjer och vid behov 
 lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar av dessa riktlinjer som 
 bedöms vara lämpliga. 

 ----------------------------- 
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 Bilaga 4 - Bolagsordning för Footway Group AB (publ) 
 (org. nr 556818-4047) 

 §1.Firma  Bolagets firma är Footway Group AB. Bolaget  är publikt (publ). 

 §2.Säte  Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 §3.Verksamhet  Bolaget  ska  både  bedriva  och  tillhandahålla  tjänster  inom 
 detaljhandel, samt därmed förenlig verksamhet. 

 §4.Aktiekapital  Aktiekapitalet  ska  vara  lägst  5.000.000  och  högst 
 20.000.000 kronor. 

 §5. Aktier 
 5.1  Aktier  och  aktieslag  Antal  aktier  ska  vara  lägst  50  000  000  och  högst  200 
 000  000.  Aktier  ska  kunna  utges  i  tre  serier,  stamaktier  serie  A  (”A-aktier”), 
 stamaktier  serie  B  (”B-aktier”)  och  Preferensaktier.  A-aktier  och  B-aktier 
 benämns  gemensamt  för  ”Stamaktierna”.  A-aktier  medför  en  (1)  röst  per 
 aktie,  B-aktier  och  Preferensaktier  medför  en  tiondels  (1/10)  röst  per  aktie. 
 Stamaktierna  ska  i  övrigt  sinsemellan  vara  likaberättigade.  A-aktier,  B-aktier 
 respektive  Preferensaktier  får  emitteras  till  ett  belopp  motsvarande  högst 
 100 procent av aktiekapitalet. 

 5.2 Vinstutdelning 
 a)  Preferensaktierna  har  företräde  Beslutar  bolagsstämman  om 
 vinstutdelning  ska  Preferensaktierna  medföra  företrädesrätt  framför 
 Stamaktierna  till  årlig  utdelning  av  åtta  (8)  kronor  per  aktie 
 ("Preferensutdelning").  Efter  det  att  full  tillämplig  Preferensutdelning  lämnats 
 till  Preferensaktier  ska  Preferensaktier  inte  medföra  någon  rätt  till  utdelning 
 och  ska  Stamaktierna  sinsemellan  äga  lika  rätt  att  erhålla  utdelning  av 
 bolagets behållna tillgångar. 

 b)  Utbetalning  av  Preferensutdelning  Utbetalning  av  Preferensutdelning  ska 
 ske  kvartalsvis  och  ska  per  utbetalningstillfälle  uppgå  till  en  fjärdedel  av 
 tillämplig  Preferensutdelning  med  följande  avstämningsdagar;  10  januari,  10 
 april,  10  juli  och  10  oktober.  Om  avstämningsdagen  inte  är  en  bankdag  ska 
 närmast  föregående  bankdag  utgöra  avstämningsdag.  Preferensutdelning 
 ska  utbetalas  den  tredje  bankdagen  efter  avstämningsdagen.  Första  gången 
 Preferensutdelning  kan  komma  att  ske  är  vid  den  utbetalningsdag  som 
 Infaller  efter  den  första  avstämningsdagen  som  infaller  efter  det  senare  av  (i) 
 1  september  2015  och  (ii)  då  Preferensaktierna  registrerats  hos 
 Bolagsverket.  Ingen  rätt  till  Preferensutdelning  ska  föreligga  avseende 
 eventuella  avstämningsdagar  som  inträffar  innan  den  tillämpliga 
 utbetalningsdagen som den första Preferensaktieutdelningen sker. 

 c)  Beräkning  av  Innestående  Belopp  Med  beaktande  av  vad  som  framgår  i 
 punkten  5.2  b)  ovan,  om  ingen  Preferensutdelning  lämnats  till 
 preferensaktieägare,  eller  om  endast  utdelning  understigandes  åtta  (8)  kronor 
 per  Preferensaktie  lämnats  under  ett  eller  flera  år,  ska  Preferensaktierna 
 medföra  rätt  att  av  följande  års  utdelningsbara  medel  också  erhålla  vad  som 
 därvid  brustit  ("Innestående  Belopp")  innan  utdelning  på  Stamaktierna  sker. 
 Innestående  Belopp  ska  räknas  upp  kumulativt  från  dag  till  dag  med  en  faktor 
 motsvarande  en  årlig  räntesats  tolv  (12)  procent  ("Uppräkningsbeloppet"), 
 varvid  uppräkningen  ska  ske  från  den  kvartalsvisa  tidpunkt  då  utbetalning  av 
 del  av  utdelningen  skett  (eller  borde  ha  skett,  i  det  fall  det  ej  skett  någon 
 utdelning  alls).  Om  ingen  utdelning  lämnas  eller  om  årlig  utdelning 
 understigande  tillämplig  Preferensutdelning  lämnats  under  ett  eller  flera  år 
 ankommer  det  på  följande  årsstämma  att  fatta  beslut  om  fördelningen  av 
 den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. 

 d)  Bolagets  upplösning  Upplöses  bolaget  ska,  innan  utskiftning  sker  till 
 ägarna  av  Stamaktierna,  Preferensaktierna  medföra  rätt  att  ur  bolagets 
 behållna  tillgångar  erhålla  Lösenbeloppet  (såsom  det  definieras  i  punkt  5.3 
 nedan  men  där  tidpunkten  ska  hänföras  till  bolagsstämmans  beslut  om 
 upplösning)  samt,  om  tillämpligt,  utdelning  som  ackumulerats  under  den 
 period  som  börjat  den  senaste  (men  exklusive)  avstämningsdag  som  utgör 
 grund  för  beräkning  av  kvartalsvis  tillämplig  Preferensutdelning  och  som 
 slutar  (och  inkluderar)  den  dag  då  bolaget  försätts  i  likvidation.  Antalet  dagar 
 i  den  kvartalsvisa  avstämningsperioden  ska  beräknas  baserat  på  det  antal 
 dagar  som  förflutit  på  den  dag  då  bolaget  försätts  i  likvidation  dividerat  med 
 nittio  (90).  Preferensaktierna  ska  i  övrigt  inte  medföra  någon  rätt  till 
 skiftesandel. 

 5.3  Inlösen  Minskning  av  aktiekapitalet,  dock  inte  under  minimikapitalet,  kan 
 ske  genom  inlösen  av  ett  visst  antal  eller  samtliga  Preferensaktier  efter 
 beslut av bolagsstämman. 

 Fördelningen  av  vilka  Preferensaktier  som  ska  inlösas  ska  ske  pro  rata  i 
 förhållande  till  det  antal  Preferensaktier  som  varje  preferensaktieägare  äger 
 vid  tidpunkten  för  bolagsstämmans  beslut  om  inlösen.  Om  fördelningen 
 enligt  ovan  inte  går  jämnt  ut  ska  styrelsen  besluta  om  fördelningen  av 
 överskjutande  Preferensaktier  som  ska  inlösas.  Lösenbeloppet  för 
 Preferensaktier  ska  vara  följande,  i  samtliga  fall  med  tillägg  för  eventuellt 
 Innestående  Belopp  jämnt  fördelat  på  varje  inlöst  Preferensaktie 
 ("Lösenbeloppet"): 

 (I)  vid  Inlösen  som  sker  före  den  avstämningsdag  som  Inträffar  närmast  efter 
 två år efter den initiala emissionen av Preferensaktier: 120 kronor, 
 (II)  vid  Inlösen  som  sker  därefter  men  före  den  avstämningsdag  som  inträffar 
 närmast  efter  fyra  år  efter  den  initiala  emissionen  av  Preferensaktier:  110 
 kronor, och 
 (II)  vid inlösen som sker därefter: 105 kronor. 

 I  tillämpligt  Lösenbelopp  ska  även,  om  tillämpligt,  utdelning  som 
 ackumulerats  under  den  period  som  börjat  den  senaste  (men  exklusive) 
 avstämningsdag  som  utgör  grund  för  beräkning  av  kvartalsvis  tillämplig 
 Preferensutdelning  och  som  slutar  (och  inkluderar)  den  dag  som  bolaget 
 sätter  som  avstämningsdag  för  inlösen  tillkomma,  enligt  de  principer  som 
 framgår under Bolagets upplösning ovan. 

 Ägare  av  Preferensaktie  som  ska  inlösas  är  skyldig  att  inom  tre  månader  från 
 skriftlig  underrättelse  om  bolagsstämmans  beslut  om  inlösen  motta 
 tillämpligt  Lösenbelopp  för  Preferensaktien  eller,  där  Bolagsverkets  eller 
 rättens  tillstånd  till  minskningen  erfordras,  efter  erhållande  av  underrättelse 
 att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft. 

 5.4  Omvandling  Efter  skriftlig  framställan  från  ägare  till  A-aktier  ska  bolaget 
 omvandla  aktieägarens  i  framställan  angivna  A-aktier  till  B-aktier. 
 Omvandlingen  ska  utan  dröjsmål  anmälas  för  registrering  hos  Bolagsverket 
 och  är  verkställd  när  den  registrerats  i  aktiebolagsregistret  samt  antecknats  i 
 avstämningsregistret. 

 5.5  Företrädesrätt  Vid  nyemission  av  A-aktier,  B-aktier  och  Preferensaktier 
 som  inte  sker  mot  betalning  med  apportegendom,  ska  innehavare  av  A-aktier, 
 B-aktier  och  Preferensaktier  äga  företrädesrätt  att  teckna  nya  aktier  av 
 samma  aktieslag  i  förhållande  till  det  antal  aktier  innehavaren  förut  äger 
 (primär företrädesrätt). 
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 Aktier  som  inte  tecknas  med  primär  företrädesrätt  ska  erbjudas  samtliga 
 aktieägare  till  teckning  (subsidiär  företrädesrätt).  Om  inte  sålunda  erbjudna 
 aktier  räcker  för  den  teckning  som  sker  med  subsidiär  företrädesrätt,  ska 
 aktierna  fördelas  mellan  tecknarna  i  förhållande  till  det  antal  aktier  de  förut 
 äger  (oavsett  aktieslag)  och  i  den  mån  det  inte  kan  ske,  genom  lottning 
 verkställd av bolagets styrelse. 

 Vid  nyemission  av  endast  A-aktier,  B-aktier  eller  Preferensaktier  som  inte  sker 
 mot  betalning  med  apportegendom,  ska  samtliga  aktieägare,  oavsett 
 aktieslag,  äga  företrädesrätt  att  teckna  nya  aktier  i  förhållande  till  det  antal 
 aktier de förut äger. 

 Vid  emission  av  teckningsoptioner  och  konvertibler  som  inte  sker  mot 
 betalning  med  apportegendom,  ska  aktieägarna  äga  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  utbytas  mot,  på  motsvarande  sätt  som  i  de  två  föregående 
 styckena. 

 Vad  som  ovan  sagts  ska  inte  innebära  någon  inskränkning  i  möjligheten  att 
 fatta  beslut  om  kontant-  eller  kvittningsemission  med  avvikelse  från 
 aktieägarnas företrädesrätt. 

 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  att 
 erhålla  nya  aktier  av  samma  aktieslag  i  förhållande  till  sin  andel  i 
 aktiekapitalet.  Vad  nu  sagts  ska  inte  innebära  någon  inskränkning  i 
 möjligheten  att  genom  fondemission,  efter  erforderlig  ändring  av 
 bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag. 

 §6.Styrelse  Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst  10 ledamöter. 

 §7.Revisor  För  granskning  av  aktiebolagets  årsredovisning  jämte 
 räkenskaperna  samt  styrelsens  och  verkställande  direktörens  förvaltning 
 utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag. 

 §8.Kallelse  Kallelse  till  bolagsstämma  ska  ske  genom  annonsering  i  Post- 
 och  Inrikes  Tidningar  samt  på  bolagets  hemsida.  Att  kallelse  skett  ska 
 annonseras i Svenska Dagbladet. 

 För  att  få  delta  i  bolagsstämma  ska  aktieägare  anmäla  sig  hos  bolaget 
 senast  den  dag  som  anges  i  kallelsen  till  bolagsstämman.  Denna  dag  får  inte 
 vara  söndag,  annan  allmän  helgdag,  lördag,  midsommarafton,  julafton  eller 
 nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 Aktieägare  får  vid  bolagsstämma  medföra  ett  eller  två  biträden,  dock  endast 
 om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

 §9.Ärenden på årsstämman 
 På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 
 1.  Val av ordförande vid stämman. 
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3.  Godkännande av dagordning. 
 4.  Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollen. 
 5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i 

 förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse. 
 7.  Beslut om: (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 
 koncernrevisionsberättelse, (b)dispositioner beträffande aktiebolagets 
 vinst eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen, (c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
 direktören. 

 8.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, 
 antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

 9.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
 10.  Val till styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall av 

 revisorer och revisorssuppleanter. 
 11.  Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen 

 (2005:551) eller bolagsordningen. 

 §10.Räkenskapsår  Räkenskapsår är 1 januari till 31  december. 

 §11.Avstämningsförbehåll  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). 

 ----------------------------- 

 Förslag till årsstämma 2022-05-20 

 Kallelse årsstämma 2022      |      Footway Group AB (publ)  |      sida  7 


