
 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Dicopay AB 
 
Aktieägarna i Dicopay AB, org. nr 559108-7787, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma 
torsdagen den 6 augusti 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. 
 
Information med anledning av coronaviruset 
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och 
effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av 
möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som 
uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och 
ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller 
tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat 
om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid bolagsstämman: 
 

• Möjligheten att förhandsrösta. 
• Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 09.45. 
• Externa gäster bjuds inte in. 
• Ingen förtäring kommer att serveras. 
 

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att 
uppdatera informationen om bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.dicopay.com. 
 
Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: 
 

i. dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast torsdagen den 6 augusti 2020, 
 

ii. dels senast fredagen den 31 juli 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) 
skriftligen per post till per e-post till rickard@dicopay.com. I anmälan bör uppges fullständigt 
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i 
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i 
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

 
Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande 
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga 
firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till 
längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att 
underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget 
via e-post enligt ovan senast den 31 juli 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även 
uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets 
hemsida, www.dicopay.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger 
sin postadress. 
 
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera 
antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska 
smittspridningen. 
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
www.dicopay.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte 
särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 31 juli 2020. Det ifyllda 
formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt 



 

 

formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till rickard@dicopay.com. Om aktieägaren är 
en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren 
förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner 
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. 
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman. 
 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

 
3. Godkännande av förslaget till dagordning. 

 
4. Val av en eller fler justeringsmän. 

 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

 
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.  

 
7. Stämmans avslutande. 

 
Förslag till beslut 
 
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman 
Styrelsen föreslår att jur. kand. Ian Gulam på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid 
stämman. 
 
Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 
vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om emission av aktier, 
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att 
betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i 
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
 
Majoritetsregler 
För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
Övrigt 
Kallelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar 
enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Nordenhem Redovisning, Box 5237, 102 45 i 
Stockholm och på Bolagets webbplats www.dicopay.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som 
begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. 
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
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